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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001166-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (ADVOGADO(A))

S. D. M. V. (AUTOR(A))

L. C. S. D. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. M. (ADVOGADO(A))

G. M. M. V. (RÉU)

L. L. D. O. M. (ADVOGADO(A))

S. N. S. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001166-56.2017.8.11.0007. AUTOR: 

LUANA CRISTINA SCHWARTZ DE MENEZES, SAMARA DE MENEZES 

VARGAS RÉU: GEORGE MICHAEL MEDEIROS VARGAS Vistos. Trata-se 

de cumprimento provisório de sentença proposta por Samara de Menezes 

Vargas representada por sua genitora Luana Cristina Schwartz de 

Menezes contra George Michael Medeiros Vargas, todos devidamente 

qualificados. A parte exequente ao Id. 14757338 informou que as partes 

se autocompuseram, razão pela qual requer a homologação do pacto e 

consequente expedição de alvará de soltura em favor do executado. 

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou favoravelmente à 

homologação, pugnando ainda, pela juntada aos autos da cópia da 

sentença proferida nos autos de n° 1000625-57.2016.8.11.0007. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Diante do 

parecer ministerial favorável a homologação do acordo, e considerando 

que o acordo preserva suficientemente os interesses da menor, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o 

acordo celebrado entre as partes (Id. 14757357), cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem custas (art. 90, 

§ 3º, do CPC) e sem condenação em honorários advocatícios. Ciência a 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. EXPEÇA-SE alvará de soltura 

em favor do executado, salvo se por outro motivo estiver preso. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Alta Floresta-MT, 17 de agosto de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000759-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX GASPARETTO COSTA (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000759-50.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: ALEX GASPARETTO COSTA REQUERIDO: ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 1) DECLARO encerrada a 

instrução processual. 2) JUNTE aos autos a mídia audiovisual com 

gravação das oitivas do autor e das testemunhas, 3) ABRA-SE vistas às 

partes para apresentar memoriais escritos. Após CERTIFIQUE-SE e 

FAÇAM-ME conclusos para prolação de sentença. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta-MT, 14 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002438-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W P DA SILVA E CIA. LTDA - ME (RÉU)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002438-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W P DA SILVA E CIA. LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002438-51.2018.8.11.0007. AUTOR: M 

2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RÉU: W P DA SILVA E 

CIA. LTDA - ME Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, uma 

vez que devidamente emendada. 2) Tratando-se de ação que tramita sob 

o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de conciliação/mediação 

para o dia 25 de setembro de 2018, às 13h40min., a qual deverá ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 3) CITE-SE a parte ré para 

comparecer à audiência supra designada, devidamente acompanhada de 

seu(sua) advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), 

pois, caso contrário, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, 

art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 

334). 3.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). 3.2) CONSIGNE-SE, também 

expressamente no ato de citação, que as advertências do § 8º do art. 334 

do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento injustificado da 

parte ré 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. 3.3) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação que, 

caso não haja autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de 

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

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

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

4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) 

(CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à 

audiência supra designada, consignando ser obrigatória a presença de 

ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, 

deverá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir. 4.1) CONSIGNE-SE, também 

expressamente no ato de intimação, que as advertências do § 8º do art. 

334 do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento injustificado da 

parte autora 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. 5) Havendo autocomposição, façam os autos 

CONCLUSOS para análise acerca de eventual homologação. 6) Caso não 

haja composição, após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a 

vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do 

art. 347 do CPC/2015. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 06 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista
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 Cod. Proc.: 111160 Nr: 6780-98.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Vicentin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S.A, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Sergio Ghiraldi - 

OAB:17.949/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina de Rosso Afonso - 

OAB:195.972/sp, Daniel Amorim Assumpção Neves - 

OAB:162.539/SP, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24498/PR, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT, RITA DE 

CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - OAB:15.688-A/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Diante da notícia do não provimento do Agravo de Instrumento que atacou 

a decisão de fls. 474/475, CUMPRA-SE a sentença de fls. 444/446.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134193 Nr: 7405-64.2015.811.0007

 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: Jair de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/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 

Arthur Galdino - OAB:13955/MT

 Diante do exposto, em observância ao artigo 9º, inciso II, da Lei nº 

11.101/2005, estabeleço que o crédito trabalhista deve ser atualizado do 

dia 30/07/2014 (data de ajuizamento – fls. 10) até 21/05/2015 (data do 

pedido de recuperação) e determino que o autor apresente a planilha de 

cálculo atualizado conforme estabelecido, no prazo de 15 (quinze) 

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

conclusos.Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003370-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003370-73.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, INTIMEM-SE as partes para, em 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir. O 

SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO IMEDIATO. Decorrido o lapso 

temporal acima, venham conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta, 17 de 

agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002995-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002995-38.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de pedido de 

liminar de busca e apreensão formulado por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, contra Julio Cesar Cordeiro de Oliveira, com base 

no Decreto-Lei 911/69. O contrato de financiamento com alienação 

fiduciária está regularmente formalizado entre as partes. Como 

reconhecido no caput do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a medida 

liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o 

que se verificará por meio de carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário. Depois, vale registrar que a mora ocorre ex re, pela 

própria dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que assim 

dispõe: “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”. Logo, do que se interpreta do texto legal, 

para a comprovação da mora, é imprescindível a entrega da 

correspondência no endereço do destinatário. Contudo, volvendo os olhos 

para o caso judicializado, conclui-se que a tentativa de notificação da 

parte devedora foi frustrada, uma vez que a correspondência não foi 

entregue no endereço constante no contrato firmado entre as partes. Ora, 

tal situação indica que a correspondência não foi recebida nem pela parte 

devedora e nem por terceira pessoa. De fato, em casos tais, qualquer 

forma de comunicação pelo correio (se essa efetivamente não ocorreu) 

não possui o mínimo amparo legal. Pelo contrário, a obrigação é do 

comunicante diligenciar para que a correspondência chegue até a 

residência do destinatário, providenciando, inclusive, a notificação de 

terceiro, vez que não existe necessidade de notificação pessoal do 

devedor para que seja constituído em mora, bastando, para tanto, o 

recebimento da notificação no endereço do destinatário. Em abono ao 

raciocínio ora desenvolvido, concorrem os seguintes julgados: “AGRAVO 

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA À 

COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO 

DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NO CONTRATO. O agravante credor 

fiduciário não enviou notificação extrajudicial para o endereço do devedor 

fiduciante declinado no contrato, ou seja, não restou comprovada a mora 

contratual. Ausentes os pressupostos ao deferimento da medida liminar. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70063349096, Décima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa 

Hoeveler, Julgado em 19/03/2015). (TJ-RS - AGV: 70063349096 RS, 

Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 19/03/2015, 

Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

23/03/2015). RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO DE MORA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO 

INFORMADO NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NOVO ENDEREÇO 

FORNECIDO POR ÓRGÃO PÚBLICO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. Deve 

ser considerada válida a notificação de mora enviada para endereço 

diverso do constante no contrato de empréstimo quando comprovada a 

efetiva alteração de endereço pelo devedor. (TJ-MS - APL: 

08148040520158120001 MS 0814804-05.2015.8.12.0001, Relator: Juiz 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 04/11/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 05/11/2015).” Ex positis, INTIME-SE o requerente 

para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial no sentido de 

comprovar a mora do devedor, ex vi do artigo 321 do CPC, uma vez que a 

falha apontada é sanável, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para 

deliberação. Alta Floresta, 17 de agosto de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002957-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME GARCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

STARNET INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002957-26.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: STARNET 

INFORMATICA LTDA - ME, JAIME GARCIA DOS SANTOS Vistos INTIME-SE 

o Exequente na pessoa de seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, realize o recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, 

juntando aos autos o comprovante de pagamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 20 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002959-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL ALFONSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002959-93.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: RAUL ALFONSO 

Vistos INTIME-SE o Exequente na pessoa de seu patrono, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize o recolhimento das custas processuais 

e da taxa judiciária, juntando aos autos o comprovante de pagamento, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 20 de agosto de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000130-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

MARIANA FINIMUNDY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIZA MARIA DOURADOS (RÉU)

AARAO LINCOLN SICUTO (RÉU)

 

Processo: 1000130-42.2018.8.11.0007 O presente expediente tem por 

finalidade a intimação do(a) patrono(a) da parte autora acerca do 

Documento de id 14820848 (correspondência devolvida com a 

indicação"Mudou-se") manifestando no prazo de cinco (05) dias, OU 

efetuar o recolhimento da diligência necessária para os atos processuais 

(mandado), de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE 

na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001875-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OIRES LIMA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

H. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA SANTANA OAB - 514.613.821-49 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

H. S. S. (REPRESENTADO)

 

Processo: 1001875-52.2018.8.11.0041 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

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

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

autora acerca do documento de ID. 14843646, para manifestação no 

prazo de cinco (05) dias. Alta Floresta-MT, 20 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003306-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI (ADVOGADO(A))

ELEUTERIO DOS SANTOS ALMEIDA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003306-63.2017.8.11.0007 

AUTOR: ELEUTERIO DOS SANTOS ALMEIDA NETO RÉU: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. 

Eleutério dos Santos de Almeida Neto ajuizou a presente “ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada” em face do Município 

de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso, a fim de compeli-los a submeter 

o autor ao tratamento que necessita, haja vista indicação médica para 

tanto. O pedido veio instruído com os documentos, inclusive relatório 

médico relatando que o autor apresenta fratura instável de coluna 

vertebral T12, ocasionada por acidente de automobilístico, necessitando 

de cirurgia para artrodese de coluna torácolombar em hospital de 

referencia do Estado, e que o mesmo está com déficit neurológico, porém, 

corre o risco de sequela de perda de força das pernas caso não realize a 

cirurgia necessária ou diante da demora da mesma. Ainda, informa que o 

autor encontra-se regulado pela central de regulação estadual, porém sem 

previsão de vaga até o momento. Ao Id. 10991170, intimou-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias complementar a inicial com os 

documentos necessários, bem como determinou o encaminhamento dos 

autos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT). Cumprimento da determinação 

ao Id. 11012764. Parecer técnico do NAT ao Id. 11054182. Decisão sob Id. 

11073888 deferindo parcialmente o pedido liminar, para determinar que: o 

município de Alta Floresta providencie a transferência do paciente, 

comprovando nos autos em até 02 (dois) dias; e o Estado de Mato Grosso 

providencie a realização de cirurgia indicada, em até 05 (cinco) dias, bem 

como forneça os demais cuidados e medicamentos necessários ao 

restabelecimento do paciente, sob pena de lhe acarretar responsabilidade 

pessoal, civil, administrativa e criminal dos secretários de saúde dos entes 

requeridos e dos respectivos chefes do executivo, ainda sob pena de 

ser-lhes aplicada multa ou realizado bloqueio on line. Ao Id. 11224926, o 

autor repugnou pelo bloqueio de verbas nas contas dos entes requeridos, 

juntando nos autos orçamentos para tanto, reiterando o pedido aos Ids. 

11258990, 11470705, 11592243. O Município requerido se manifestou nos 

autos, alegando sua ilegitimidade passiva, requerendo a extinção do feito. 

O Estado requerido apresentou contestação ao Id. 11262633, alegando 

preliminarmente “ausência de interesse processual”, e no mérito a 

improcedência do pedido. Certidão de tempestividade da contestação ao 

Id. 11512640. Sobreveio a impugnação à contestação ao Id. 11581552. 

Intimação da parte autora para, trazer aos autos orçamentos atualizados 

(Id. 11604599). Com o cumprimento da determinação ao Id. 11672352, 

oportunidade que reiterou o pedido de bloqueio. O Município requerido 

apresentou contestação ao Id. 11816226, alegando preliminarmente a 

“nulidade de citação”, e da “ilegitimidade passiva do Município”. Após, 

reiterou o argumento de que o autor não reside nesta urbe, consoante 

petição de Id. 11236376. Ao Id. 11847637 fora realizado bloqueio de 

verbas via Bacenjud nas contas do Estado no valor de R$ 61.050,00 

(sessenta e um mil e cinquenta reais), determinou-se a intimação do autor 

para juntar notas fiscais em até 3 (três) dias, apresentando as contas 

bancárias para tanto. Ainda, intimando o Estado para ciência ou eventual 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias. O autor se manifestou ao Id. 

11901625, e em cumprimento à derradeira determinação, juntou aos autos 

as notas fiscais sob os Id’s. 11901634, 11901643, 11901694, 11901703 e 

11901729, bem como acostou ao feito autorização de transporte terrestre, 

sob Id. 11901744, mantendo-se inerte o requerido. Ao Id. 12021618 a 

Magistrada contemporânea determinou a expedição de alvará judicial para 

transferência dos valores para as contas bancárias indicadas, bem como 

determinou a intimação das partes para especificarem provas. Alvarás 

devidamente expedidos (Id’s. 12041623, 12041722, 12041960, 12042186 

e 12042253). O Município requerido se manifestou ao Id. 12326337, 

requerendo o julgamento antecipado, sem resolução do mérito. Certidão de 

decurso do prazo para manifestação do autor e do Estado. Vieram-me os 

autos conclusos. É o que cumpria relatar. É o relatório. FUNDAMENTO E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 8 de 788



DECIDO. Primeiramente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I, do 

artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de 

dilação probatória. “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I- nao houver necessidade de 

produção de outras provas;” Pois bem. No entanto, faz-se necessário, 

anteriormente à análise do meritum causae, analisar as preliminares, 

aventadas pelos requeridos, o que passo a fazer. No ponto, DEIXO de 

analisar a preliminar de “ausência de interesse processual”, suscitada 

pelo demandado sob o argumento de que conceder tutelas individuais, 

acaba comprometendo os recursos públicos destinados à realização da 

saúde pública, como um direito social, não assistindo direito ao autor, vez 

que esta se confunde com o mérito da causa. Outrossim, vislumbro que o 

Município requerido arguiu preliminarmente “ a nulidade da citação do 

Município de Alta floresta”, tendo em vista que a citação do Município foi 

realizada na pessoa do Secretário de Saúde do Município, e não na 

pessoa do prefeito ou dos Procuradores. Entendo que a preliminar merece 

acolhimento, ante o disposto no NCPC, senão vejamos: Art. 182. Incumbe à 

Advocacia Pública, na forma da lei, defender e promover os interesses 

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por 

meio da representação judicial, em todos os âmbitos federativos, das 

pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e 

indireta. Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita 

na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado 

ou do interessado. § 3° A citação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Dessa forma, ACOLHO a 

preliminar ventilada, para declarar de nulidade da citação do Município de 

Alta floresta. Ademais, quanto a preliminar de “ilegitimidade passiva 

alegada pelo Município” vislumbro que esta merece acolhimento, pois, 

compulsando os autos verifico que o autor reside no Município de Nova 

Monte Verde/MT, conforme declarou na inicial (Id. 10982051), na 

procuração (Id. 10982201), bem como juntou comprovante de endereço ao 

Id. 11012732. Ademais, apesar de existir responsabilidade solidária entre 

os entes federativos (União, Estados e Municípios), podendo o cidadão 

aforar a demanda perante o(s) ente(s) que lhe entender, deverá o autor 

demandar em face do Munícipio de sua residência, senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Decisão 

que deferiu a liminar determinando o fornecimento de medicamento por 

Município diverso daquele em que reside a autora - Apesar de ser 

consolidada a jurisprudência no sentido de o direito à saúde ser 

responsabilidade solidária entre os entes da federação, há de se 

reconhecer a necessidade de limitação desta responsabilidade, que deve 

ser adstrita aos cidadãos residentes nos limites territoriais do ente – 

Documentos carreados aos autos indicam domicílio da autora no Município 

de Votorantim – Configurada a ilegitimidade passiva do Município de 

Sorocaba – Decisão agravada reformada – Recurso provido. (TJSP; 

Agravo de Instrumento 2186961-25.2017.8.26.0000; Relator (a): Ponte 

Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - 

Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de 

Registro: 27/11/2017). Pelas razões esposadas, ACOLHO AS 

PRELIMINARES ventiladas pelo Município.de Alta Floresta. Em 

consequente, julgo extinto o feito em seu desfavor, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC. Assim, não havendo 

outras questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, PASSO À ANÁLISE MERITÓRIA. De pronto, consigna-se que 

a necessidade do tratamento cirúrgico é pertinente, mormente pelos 

documentos carreados com a exordial, bem como se extrai do parecer 

técnico do NAT (Id. 11054182). Aliás, a Recomendação n. 31/2010 do CNJ, 

como a própria nominação indica, não vincula a atividade judicante, 

apenas servindo como um norte. No caso judicializado, não há documento 

que afaste a cognição retirada dos documentos apresentados pelo autor. 

Doravante, cumpre registrar que o artigo 6º da Constituição Federal é 

taxativo ao afirmar que a saúde é um DIREITO social, lembrando que a 

“seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde (...)” (artigo 194-A). Mais adiante, o artigo 196 da 

Constituição Federal é enfático ao proclamar que a “SAÚDE É UM DIREITO 

DE TODOS E DEVER DO ESTADO”. Em harmonia com esse preceito, 

existem inúmeros dispositivos legais a amparar o direito à vida e à saúde 

(arts. 6º e 198 da Constituição Federal, art. 223, I e V da Constituição 

Estadual, Lei nº 8.080/90, art. 6º, I, “d”). Como amplamente sabido, o direito 

à saúde deve ser garantido pelo Estado (sentido amplo) de forma irrestrita, 

inclusive com o fornecimento de tratamento, a portadores de doenças que 

deles necessitem, desde que prescritos por profissional habilitado. 

Havendo indicação da necessidade dos procedimentos médicos apontado 

na exordial, indicado por profissional que assiste ao paciente, não há 

fundamento legal para, com base em protocolo disciplinador de 

generalidades, afastar-se a obrigação, quando existe prescrição médica. 

Ademais, somente o médico responsável pelo tratamento da parte 

requerente tem responsabilidade e competência para prescrever o que é 

mais adequado à sua saúde. Nesse sentido, são os julgados do nosso 

Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO - REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS - RESERVA DO POSSÍVEL - NÃO CABIMENTO – 

PRECEDENTES DO STF E TJMT - APELO DESPROVIDO. O direito à vida e à 

saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de 

consultas e internações, realização de exames e cirurgias, em todos os 

graus de complexidade e dispensação de medicamentos, indispensáveis 

ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CR/1988, Art. 196). A Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre o Sistema 

Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as 

condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que 

constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras 

providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes 

federados fornecê-los e custeá-los. A cláusula da “reserva do possível” – 

ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve 

ser invocada, pelo Município, com a finalidade de exonerar-se, 

dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, 

notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder 

resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais 

impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (STF, RE 

956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016). In casu, devem 

o Estado e o Município Requeridos, de forma solidária com o Estado, 

fornecer tratamento de saúde indispensável ao Autor menor, portador de 

quadro de Retinopatia da Prematuridade, Grau 3 e doença “plus” em 

ambos os olhos – CID H32.1, enquanto houver necessidade, mediante 

prescrição médica. Recurso desprovido. (Ap 165648/2016, DRA. FLAVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 

16/03/2017). In casu, verifico que a medida de urgência não foi cumprida 

pelo requerido Estado de Mato Grosso, conforme informado pelo autor, 

razão pela qual o autor requereu o bloqueio das verbas públicas como 

medida coercitiva, com o escopo de compelir os requeridos ao 

cumprimento da decisão liminar. Nos termos da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, a negativa de realização de tratamento médico, 

cirurgia e transporte para hospital com estrutura adequada, medicamento, 

leito hospitalar e exames, cuja ausência gera risco à vida, é ato que, por si 

só, viola direitos indisponíveis, pois a vida e a saúde são bens jurídicos 

constitucionalmente tutelados em primeiro plano. Nestas hipóteses 

entende-se que o direito à saúde deve prevalecer sobre o princípio da 

impenhorabilidade dos recursos públicos, sendo possível o bloqueio de 

conta bancária da Fazenda Pública, com fundamento no art. 139, inciso IV 

do Novo Código de Processo Civil. Neste sentido é o entendimento do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. FAZENDA 

PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. CABIMENTO. ART. 461, § 5º, E ART. 461-A DO CPC. DECISÃO 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTO. 1. A negativa de 

fornecimento de um medicamento de uso imprescindível, cuja ausência 

gera risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, per se, viola direitos 

indisponíveis, pois a vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente 

tutelados em primeiro plano. 2. O bloqueio da conta bancária da fazenda 

Pública possui características semelhantes ao sequestro e encontra 

respaldo no art. 461, § 5º, do CPC, uma vez tratar-se não de norma 

taxativa, mas exemplificativa, autorizando o juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as medidas assecuratórias para o 

cumprimento da tutela específica. 3. O direito à saúde deve prevalecer 

sobre o princípio da impenhorabilidade dos recursos públicos. Nas 

palavras no Min. Teori Albino Zavascki, pode-se ter por legítima, ante a 

omissão do agente estatal responsável pelo fornecimento do 

medicamento, a determinação judicial do bloqueio de verbas públicas como 
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meio de efetivação do direito prevalecente (REsp 840.912/RS, Primeira 

Turma, julgado em 15.2.2007, DJ 23.4.2007). 4. Não há que se sujeitar os 

valores deferidos em antecipação de tutela ao regime dos precatórios, 

pois seria o mesmo que negar a possibilidade de tutela antecipada contra 

a Fazenda Pública, quando o Supremo Tribunal Federal apenas resguarda 

as exceções do art. 1º da Lei 9.494/97. Precedente. Agravo regimental 

improvido.” (STJ – 2ª T. – AgRg no REsp 935083/RS – rel. Min. Humberto 

Martins – v.u. – j. 02.08.2007 – DJ 15.08.2007 – p. 268). Todavia, não 

podemos olvidar que o bloqueio de valor via sistema BACENJUD, interfere 

em políticas públicas e tem impacto no orçamento do ente estatal, de sorte 

que o montante despendido deve corresponder aos preços praticados no 

mercado, para tanto o autor colacionou aos autos orçamentos 

devidamente atualizados (Id’s. 11224968, 11225001, 11225069 , 

11225034, e 11225028), sendo realizado o bloqueio de verbas em contas 

bancarias do Estado de Mato Grosso, via Bacenjud, no valor de R$ 

61.050,00 (sessenta e um mil e cinquenta reais), para a realização do 

tratamento cirúrgico no autor, ao Id. 11905882. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

quanto ao Estado de Mato Grosso, julgo procedente o pedido, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para 

confirmar a liminar, e condenando-o ao fornecimento do procedimento 

cirúrgico em favor do Autor. Todavia, reconheço que já houve o seu 

cumprimento. Em relação ao segundo demandado, Município de Alta 

Floresta, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil, por reconhecer 

sua ilegitimidade passiva. ISENTO o demandado (Estado de Mato Grosso) 

ao pagamento de despesas e custas processuais e honorários 

advocatícios. Preclusa a via recursal voluntária, REMETAM-SE os autos ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, em 

conformidade do artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a sentença, devidamente CERTIFICADA, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 15 de agosto de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002732-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA PALMEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

VALDECYR JOSE THEODORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

ROLFF MILANI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002732-40.2017.8.11.0007 

AUTOR: VALDECYR JOSE THEODORO, ROSILDA PALMEIRA DA SILVA 

RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos, Valdecir José Theodoro e Rosilda Palmeira da Silva 

ajuizaram ação em face de Cooperativa Agrícola de Cotia Cooperativa 

Central (em liquidação judicial) objetivando a declaração de validade e 

eficácia de compra e venda celebrada entres os envolvidos e a 

adjudicação compulsória do imóvel. Com a inicial vieram documentos. 

Recebida a inicial ao Id. 10421203, designou-se audiência de conciliação, 

bem como concedeu os benefício da Justiça Gratuita. Devidamente citada 

a requerida apresentou contestação ao Id. 11360758 c/c documentos de 

Id. 11360780 e 11360796, reconhecendo o pedido inicial. Termo de 

audiência ao Id. 11700655. Sobreveio a impugnação à contestação ao Id. 

12656317. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Tendo 

em vista que houve o reconhecimento dos pedidos iniciais, por parte da 

requerida, conforme contestação sob Id. 11360758 - Pág. 8, bem como, 

diante da relevância da resolução consensual de conflitos, trazidas pelo 

NCPC. HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

reconhecimento pela parte demandada (Id. 11360758 - Pág. 8) da 

procedência do pedido formulado na ação, para adjudicar o imóvel em 

questão aos compradores, Valdecir José Theodoro e Rosilda Palmeira da 

Silva, servindo esta como título para o respectivo registro imobiliário, e 

DECLARO extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, a, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência fixados em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 90, do CPC, 

observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que a si 

concedo a gratuidade de justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Após o decurso do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, 20 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001132-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FLORENTINA DA COSTA (AUTOR(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001132-47.2018.8.11.0007 

AUTOR: ROSELI FLORENTINA DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de restabelecimento de 

auxílio-doença e concessão aposentadoria por invalidez ajuizada por 

ROSELI FLORENTINA DA COSTA em face do INSS. Narra que apesar de 

estar inabilitada para o trabalho, devido à patologias descritas na exordial 

como “Espondiloartrose lombar, discopatia leve difusa e acentuada ao 

nível de L5-S1, abaulamento discal difuso tocando o saco dural em face 

ventral e causando estreitamento biforamidal ao nível de L3-L4 e L4-L5 e 

abaulamento discal difuso tocando o saco dural em face ventral e 

causando estreitamento biforamidal moderado à direita onde toca a raiz 

emergente ao nível ao nível de L5-S1”, a autarquia requerida negou 

indevidamente a manutenção de seu benefício. Entendendo presentes os 

requisitos, pediu liminarmente o restabelecimento por meio da tutela de 

urgência e evidência. Recebida a inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça, 

dispensou-se a designação de audiência de conciliação e indeferiu-se os 

pedidos liminares. Citado, a autarquia requerida apresentou contestação, 

arguindo a preliminar de prescrição de parcelas e defendendo que a parte 

autora não preenche os requisitos para a implantação do benefício. Pediu 

a improcedência das pretensões autorais e a realização de perícia médica. 

Juntou documentos. Apresentada impugnação à contestação sob ID 

13848087. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. De largada, vislumbro que a alegação de prescrição ventilada pela 

autarquia não merece acolhimento, pois não há nesta demanda a 

possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do 

art. 103, da Lei 8.213/91, eis que o indeferimento do requerimento 

administrativo se deu apenas em 16/09/2014 (fl. 38) e o feito fora ajuizado 

em 21/03/2016. Superadas as preliminares e não havendo a possibilidade 

de julgamento parcial do mérito, DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos 

do art. 357, inciso IV, delimito como questões de direito relevantes: a) a 

incapacidade da Requerente para o trabalho; b) a data de início da 

incapacidade; c) a data do agravamento da doença; d) o grau de 

incapacidade (total ou parcial); e) o tempo de duração da incapacidade 

(temporária ou permanente). Desde já DETERMINO a realização de perícia 

médica. Assim, nos termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a 

Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem 

como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 

541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, 

NOMEIO médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, razão pela 

qual FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à 

tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia 

realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito nomeado, 

que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que 

proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE a Sra. Perita 

cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais 

atestados médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem 

como dos quesitos deste Juízo e da parte ré. Estabeleço como QUESITOS 

DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? 

De que tipo? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. 

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da 

autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 
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existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora 

encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade 

para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do 

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

decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que 

é portadora a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? 

Desde quando exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é 

para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da 

parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta 

a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? k) A deficiência/moléstia 

de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos 

de limitações? l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso 

positivo, qual o valor aproximado do tratamento? m) O tratamento traz 

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

autora exerça alguma atividade braçal? Uma vez designada data para 

realização da perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio importará na presunção de concordância com o laudo pericial. 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar sobre a perícia. Com a manifestação das partes sobre o 

laudo pericial ou decorrido o prazo “in albis” para tanto, REQUISITE-SE 

pagamento dos honorários periciais no sistema da assistência judiciária 

gratuita da Justiça Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. De 

imediato, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

peçam esclarecimentos ou solicitem ajustes às delimitações de questões 

de direito relevantes, sob pena de se tornar estável a presente decisão 

(§1º, art. 357, NCPC). Por fim, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, 17 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002994-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

MADALENA ELISA DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002994-87.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MADALENA ELISA DE AMORIM REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de ação de liquidação de sentença 

proferida na ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, referente 

aos contratos firmados com a empresa requerida, Ympactus Comercial 

S/A, com denominação social Telexfree, promovida por Madalena Elisa de 

Amorin. Na referida sentença, prolatada com efeitos “erga omnes”, foi 

declarada a nulidade de todos os contratos celebrados entre os 

divulgadores e “partners” e a Telexfree, bem como determinada a 

devolução dos valores pagos, abatidas eventuais quantias recebidas. 

Entendendo como documento imprescindível a demonstração do 

pagamento de ingresso à rede para o processamento da demanda, 

determinou-se à parte requerente que emendasse a petição inicial e 

carreasse o referido comprovante, porém nada foi feito. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. A presente liquidação de sentença tem 

por finalidade que o polo ativo comprove que faz jus ao direito 

reconhecido na sentença, bem como comprove a extensão dos danos que 

sofreu. Delimitando os documentos essenciais ao processamento das 

liquidações da sentença proferida na ação civil pública mencionada no 

relatório, a magistrada responsável pelo processo proferiu decisão em 

04/09/2017, nos autos n.º 0005902-34.2017.8.01.0001 (incidente para 

informações a terceiros sobre a ação civil pública em voga) nos seguintes 

termos: “(...) Além de tais documentos, a parte interessada deve instruir 

seu pedido individual de liquidação com as seguintes informações: - data 

de ingresso na rede Telexfree; - qual e quantos planos adquiridos (Ad 

Central, Ad Central Family); - comprovante de pagamento para ingresso na 

rede; - se ativou contas 99 Telexfree e quantas ativou; - se recebeu 

alguma bonificação enquanto permanece no negócio, qual o valor e qual a 

data do recebimento; - caso o ingresso no negócio tenha se dado por meio 

de bônus de terceiro, apontar quem é o terceiro, demonstrar que o terceiro 

era divulgado e demonstrar que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do 

mesmo. (...)”. Por expressar o entendimento compartilhado por este juízo, 

trago à baila: 42027434 - PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO 

POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. EMENDA À INICIAL. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA FÍSICA. 

PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. O 

investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência jurídica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do código de processo civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJAC; APL 0710510-05.2015.8.01.0001; Ac. 

17.317; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Eva Evangelista de Araújo Souza; 

DJAC 03/03/2017; Pág. 15). 42026825 - PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

COLETIVA. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO EM 1º GRAU PREMATURAMENTE. AUSÊNCIA DE 

OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE COMPROVAR SEU ESTADO. 

DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE POSSIBILI- TAM A 

CONCESSÃO DO BENEFICIO. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE OU 

NÃO DA EMENDA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Induvidoso que os documentos 

requestados pelo Juízo a quo, com exceção da taxa judiciária, tratam-se 

de documentos necessários à análise do pedido inicial, e ausentes, 

prejudicada a realização da liquidação vindicada, pois o autor apenas se 

resume em afirmar os valores tidos como reais, a seu modo, mas sem 

alicerçar elemento probatório mínimo, a respaldar o julgamento do 

magistrado de seu pleito. (...) (TJAC; APL 0704141-58.2016.8.01.0001; Ac. 

3.727; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Waldirene Cordeiro; DJAC 

21/11/2016; Pág. 12). Neste viés, mesmo tendo sido oportunizado à parte 

demandante que comprovasse o pagamento para ingresso na rede 

Telexfree por meio da emenda à inicial, a parte autora deixou de fazê-lo, 

ensejando a extinção do feito. Ante o exposto, com lastro no parágrafo 

único do art. 321 e no art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL. Sem custas e honorários advocatícios. Havendo o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. Alta Floresta, 16 de 

agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002942-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERREIRA (REQUERENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002942-91.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARLENE FERREIRA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. Trata-se de ação de liquidação de sentença proferida na ação 

civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, referente aos contratos 

firmados com a empresa requerida, Ympactus Comercial S/A, com 

denominação social Telexfree, promovida por Marlene Ferreira. Na referida 

sentença, prolatada com efeitos “erga omnes”, foi declarada a nulidade de 

todos os contratos celebrados entre os divulgadores e “partners” e a 

Telexfree, bem como determinada a devolução dos valores pagos, 

abatidas eventuais quantias recebidas. Entendendo como documento 

imprescindível a demonstração do pagamento de ingresso à rede para o 

processamento da demanda, determinou-se à parte requerente que 
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emendasse a petição inicial e carreasse o referido comprovante, porém 

nada foi feito. É o relato do necessário. Fundamento e decido. A presente 

liquidação de sentença tem por finalidade que o polo ativo comprove que 

faz jus ao direito reconhecido na sentença, bem como comprove a 

extensão dos danos que sofreu. Delimitando os documentos essenciais 

ao processamento das liquidações da sentença proferida na ação civil 

pública mencionada no relatório, a magistrada responsável pelo processo 

p r o f e r i u  d e c i s ã o  e m  0 4 / 0 9 / 2 0 1 7 ,  n o s  a u t o s  n . º 

0005902-34.2017.8.01.0001 (incidente para informações a terceiros sobre 

a ação civil pública em voga) nos seguintes termos: “(...) Além de tais 

documentos, a parte interessada deve instruir seu pedido individual de 

liquidação com as seguintes informações: - data de ingresso na rede 

Telexfree; - qual e quantos planos adquiridos (Ad Central, Ad Central 

Family); - comprovante de pagamento para ingresso na rede; - se ativou 

contas 99 Telexfree e quantas ativou; - se recebeu alguma bonificação 

enquanto permanece no negócio, qual o valor e qual a data do 

recebimento; - caso o ingresso no negócio tenha se dado por meio de 

bônus de terceiro, apontar quem é o terceiro, demonstrar que o terceiro 

era divulgado e demonstrar que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do 

mesmo. (...)”. Por expressar o entendimento compartilhado por este juízo, 

trago à baila: 42027434 - PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO 

POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. EMENDA À INICIAL. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA FÍSICA. 

PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. O 

investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência jurídica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do código de processo civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJAC; APL 0710510-05.2015.8.01.0001; Ac. 

17.317; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Eva Evangelista de Araújo Souza; 

DJAC 03/03/2017; Pág. 15). 42026825 - PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

COLETIVA. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO EM 1º GRAU PREMATURAMENTE. AUSÊNCIA DE 

OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE COMPROVAR SEU ESTADO. 

DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE POSSIBILI- TAM A 

CONCESSÃO DO BENEFICIO. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE OU 

NÃO DA EMENDA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Induvidoso que os documentos 

requestados pelo Juízo a quo, com exceção da taxa judiciária, tratam-se 

de documentos necessários à análise do pedido inicial, e ausentes, 

prejudicada a realização da liquidação vindicada, pois o autor apenas se 

resume em afirmar os valores tidos como reais, a seu modo, mas sem 

alicerçar elemento probatório mínimo, a respaldar o julgamento do 

magistrado de seu pleito. (...) (TJAC; APL 0704141-58.2016.8.01.0001; Ac. 

3.727; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Waldirene Cordeiro; DJAC 

21/11/2016; Pág. 12). Neste viés, mesmo tendo sido oportunizado à parte 

demandante que comprovasse o pagamento para ingresso na rede 

Telexfree por meio da emenda à inicial, a parte autora deixou de fazê-lo, 

ensejando a extinção do feito. Ante o exposto, com lastro no parágrafo 

único do art. 321 e no art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL. Sem custas e honorários advocatícios. Havendo o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. Alta Floresta, 16 de 

agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002067-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDE FABIANA CONDE COSTA (REQUERIDO)

 

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

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

do Sr. Oficial de Justiça, sob ID 14804834.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001061-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, manifestar-se, no prazo de 

05(cinco) dias, acerca do teor da certidão sob o Id 14848690.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002031-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BEZERRA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

EDSON SILVA DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA ALVES RODRIGUES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002031-45.2018.8.11.0007 Vistos. Atendidas as 

irregularidades apontadas, RECEBO a inicial. Analisando minuciosamente 

os autos, em especial a certidão sob o ID 13931225, constata-se a 

existência de parentes sucessíveis da falecida (irmãos), nos termos do 

art. 1.790, do Código Civil. No ponto, tendo em vista a existência de 

discussão acerca da inconstitucionalidade ou não do referido artigo por 

meio do RE 878694, determino a SUSPENSÃO da presente ação até o 

trânsito em julgado da decisão prolatada no referido recurso. Intime-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 6 de agosto de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000263-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVERDI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, manifestar-se, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000369-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA CRISTINA BERGER BARBON (AUTOR(A))

LUCIETE APARECIDA JARDIM TEIXEIRA (AUTOR(A))

ALZENIR DA SILVA (AUTOR(A))

VAGNER IASINSKI (AUTOR(A))

LUIS ANTONIO TEIXEIRA (AUTOR(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IARA RODRIGUES GALVAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE CONVIVIO BARCELONA (RÉU)

W G F INCORPORADORA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000369-46.2018.8.11.0007. AUTOR: 

ELOIZA CRISTINA BERGER BARBON, IONE RODRIGUES GALVAO 

MURILHO, ADILSON MURILHO, VALDIR RAFAEL DOS SANTOS, IARA 
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RODRIGUES GALVAO DOS SANTOS, LUIS ANTONIO TEIXEIRA, LUCIETE 

APARECIDA JARDIM TEIXEIRA, VAGNER IASINSKI, ALZENIR DA SILVA 

RÉU: CENTRO DE CONVIVIO BARCELONA, W G F INCORPORADORA 

LTDA Vistos. 1-Determino o cumprimento da decisão prolatada sob o Id n. 

12953914, excluindo Pablo Johny Donizio e Poliana de Mesquita Souza do 

polo ativo da ação. 2-Defiro o petitório sob o Id. nº. 13658098 e 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação em relação a IONE RODRIGUES GALVÃO MURILHO, 

ADILSON MURILHO, VALDIR RAFAEL DOS SANTOS e VALDIR RAFAEL 

DOS SANTOS. 3-Proceda a Secretaria de Vara a exclusão dos nomes 

acima do polo ativo da demanda. 4-Considerando que não houve a 

citação/intimação da parte cf. AR juntado aos autos, restando prejudicada 

a audiência conciliatória, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

22 de novembro de 2018, às 15h:00. 5- Cumpra-se a Secretaria da Vara 

conforme decisão inicial, observando o endereço da parte requerida 

indicado no Id n. 14070513. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141350 Nr: 3719-30.2016.811.0007

 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: Cassio Gabus Lelis de Oliveira

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

DPVAT S/A

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

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

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

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

acerca do laudo pericial encartado às fls. 87/89 e conclusos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134172 Nr: 7392-65.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DORCA PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

05508949186, brasileiro(a), solteiro(a), costureira, Telefone 66 9245 0669. 

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: "...O Exeqüente é credor do executado da importância 

de R$ 22.102,43 (vinte e dois mil, cento e dois reais e quarenta e três 

centavos), (...) que a exeqüente usou todos os meios para o recebimento 

amigável do crédito sem sucesso o que motivou o ajuizamento da presente 

ação.."

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 14.154,92 - Valor 

Atualizado: R$ 14.154,92 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1 – DEFIRO o requerimento de conversão de 

fls. 47/48 e, com fundamento no art. 4° do Decreto Lei 911/69, com 

redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, CONVERTO a ação de busca e 

apreensão em ação executiva. Efetuem-se as necessárias anotações, 

inclusive no distribuidor, e retifiquem-se a atuação e distribuição.2 - 

DETERMINO seja expedido Edital para a citação da parte executada, com 

prazo de 30 (trinta) dias para, no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da 

dívida, de acordo com o artigo 829 do Código de Processo Civil. 3 – 

Transcorrido "in albis" o prazo do item "2", sem o aporte da resposta do 

réu, desde já NOMEIO como curador especial a pessoa do Defensor 

Público, que deverá ser intimado pessoalmente para apresentação de 

resposta, no prazo legal.4 - O executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá, no prazo de 15 dias após a juntada aos 

autos do mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos. 

5 - Fixo, desde já, os honorários em 10% sobre o valor do débito. Para o 

caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba 

honorária ora fixada será reduzida pela metade (artigo 827, §1º, do 

CPC).Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

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.

Alta Floresta, 27 de abril de 2018

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

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104130 Nr: 5891-81.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Honias Dinei Mardegan

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

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por HONIAS DINEI 

MARDEGAN em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

À fl. 187/195, certificado que a Fazenda Pública Municipal, intimada do 

despacho de fl. 142, não se manifestou nos autos.

Às fls. 147/148, a parte executada requereu a reconsideração da 

determinação de fl. 142, para determinar a expedição de precatório, tendo 

em vista o valor da execução.

Pois bem.

Considerando que a parte executada quedou-se inerte após intimada da 

decisão de fl. 142, HOMOLOGO os cálculos de fls. 138/141 para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 

21.372,84.

Outrossim, ACOLHO o pedido de fls. 147/148, tendo em vista o teor da Lei 

Municipal nº 2.277/2015.

Certificada a preclusão desta decisão, EXPEÇA-SE, por intermédio do 

presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Precatório 

em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC.

Realizado o pagamento, INTIME-SE o exequente para apresentação de 

seus dados pessoais e bancários, no prazo de 05 (cinco) dias, visando a 

elaboração do pertinente Alvará Judicial e, com sua elaboração, voltem-me 

os autos conclusos.

 Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133960 Nr: 7271-37.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campos Cândido de Oliveira

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

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

Marques

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS DA SILVA BORGES, Cpf: 
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26173114810, Rg: 26.638.067-0, brasileiro(a), divorciado(a), advogado, 

Telefone 65 3266-5219. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: "O Autor procurou os requeridos no ano de 2009 para 

ingressar com a competente ação judicial a fim de ver reconhecido seu 

direito à aposentadoria rural por idade que tramitou junto a este juízo. 

(..)Intentou de forma amigável resolver questão do excesso de honorários 

advocatícios firmados em contrato tipo quota litis, cuja remuneração, pelos 

valores acima declarados, fora fixada na proporção de 50 %(cinquenta 

por cento) do benefício econômico do autor. (...) devendo os honorários 

advocatícios reduzidos ao patamar de 30%(trinta por cento) do proveito 

econômico obtido pelo autor. "

Despacho/Decisão: Vistos.1) Defiro o pedido de fl. 110, determinando seja 

expedido Edital para a citação da parte requerida MARCOS DA SILVA 

BORGES, 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.2) Transcorrido "in albis" o prazo 

do item "1", 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.3) Intime-se 

pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

compareça à Defensoria Pública, a fim de manifestar quando ao 

documento de fl.88v.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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 16 de agosto de 2018

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

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133270 Nr: 6892-96.2015.811.0007

 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: João Nonato Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletromar Móveis e Eletrodomésticos (Martinello 

Móveis), 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: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252MT, Karen Badaró Viero - OAB:270.219-B SP, Marina 

Cristina Tabile - OAB:16.857-MT, Rafael Good God Chelotti - 

OAB:139.387 OAB/MG

 Vistos.

Trata-se de ação de indenização movida por JOÃO NONATO MIRANDA em 

face de ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA e SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

Após o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (fl. 171), a segunda requerida informou 

o pagamento voluntário da condenação (fls. 172/174), com posterior 

complementação à fl. 181.

À fl. 183, a parte autora requereu a liberação dos valores depositados 

pelo requerido, pugnando pela remessa dos autos ao arquivo.

Pois bem. Tendo em vista o pagamento do débito pelo segundo requerido, 

DEFIRO o pedido de fl. 183.

Considerando o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018 do 

CNJ, EXPEÇA-SE alvará dos valores depositados nos autos para as conta 

indicadas à fl. 183, após 2 (dois) dias úteis da preclusão a presente 

decisão.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se. CUMPRA-SE.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001488-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO (ADVOGADO(A))

JOSE JUSTINO DOS SANTOS SOBRINHO (AUTOR(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001488-13.2016.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de aposentadoria por idade rural proposta por JOSE JUSTINO DOS 

SANTOS SOBRINHO, adequadamente qualificado nos autos, em face do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, sustentando o preenchimento 

dos requisitos legais e, por isso, requerendo concessão do benefício 

denominado Aposentadoria por Idade em Trabalho Rural, carreando aos 

autos início de prova material – prova documental (sob os Id´s 4547393, 

4547393, 4547410, 4547409, 4547398 e 4547404), na forma da lei de 

regência. Sob o Id 4799745, foi recebida a inicial. O Requerido foi 

regularmente citado, apresentando Contestação cf. Id 8688764, 

juntamente com as informações constantes do CNIS do autor (Id 8688795). 

Impugnação à contestação sob o Id 11280420. O processo foi saneado, 

sendo designada audiência de instrução e julgamento, fixando como ponto 

controvertido, a prova do efetivo exercício de atividade rural, bem como o 

caráter da atividade rural. Na audiência de instrução e julgamento, 

colheu-se prova testemunhal harmônica com a prova documental já 

realizada, sendo que a parte requerida restou ausente de forma 

injustificada, permanecendo os autos conclusos para sentença. É o relato 

do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação reivindicatória 

de benefício previdenciário, tendo o autor colacionado robusta prova 

material e produzido prova testemunhal idônea e harmônica com a sua 

pretensão vestibular, deveras, a ação é procedente. Explico. O autor, 

documental e testemunhalmente, pretendeu e conseguiu comprovar de 

forma harmônica e segura o preenchimento dos requisitos legais do artigo 

143 e seguintes da Lei 8.213/1991 – LGPS, restando incontroverso nos 

autos sua qualidade de segurado (artigo 11 e seguintes, LGPS), sua idade 

mínima (artigo 48, §1º, LGPS) e, também, o exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência daquele (artigo 143, LGPS). O fato do autor 

não trazer para os autos todos os documentos relacionados no artigo 106 

da Lei 8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, 

pois, nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são 

compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício 

de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer outra 

formalidade. Acrescente-se ainda que são recorrentes os casos em que 

trabalhadores rurais constituem parceria rurícola, entrementes não 

observando a formalidade escrita do contrato, limitando-se ao mero 

verbalismo. Isso ocorre em razão de oportunidades de serviço escassas 

e de trabalhadores (pessoas simples e humildes) que desconhecem seus 

direitos e obrigações. Ou seja, a observância radical e absoluta de tais 

exigências implicaria em verdadeiro retrocesso ao sistema da prova legal 

ou tarifada, cerceando o livre convencimento do magistrado na apreciação 

do conjunto probatório. O autor, portanto, faz jus ao benefício 

previdenciário Aposentadoria por Idade mediante Trabalho Rural, eis que 

demonstrou o preenchimento dos requisitos legais nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91. DISPOSITIVO À luz do exposto, RESOLVO o mérito 

para julgar PROCEDENTE o pedido da presente ação, condenando o 

requerido INSS a pagar para ao autor o benefício previdenciário 

Aposentadoria Rural por Idade, nos termos dos artigos 48, § 1º da Lei 

8.213/91, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, 

devido desde a citação do requerido (03/06/2017 – Id. 8688795). Assim, 

sobre as prestações em atraso incidirão juros de mora de 0,5% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelos índices oficiais desde o 

vencimento de cada parcela. Por força do item 6.17.1.1 da CNGCJ 

DECLARO: I) JOÃO CASTORINO; II) Aposentadoria Rural por Idade; III) 

Renda mensal de um salário mínimo nacional; IV) DIB – devido desde a 

citação do requerido (03/06/2017 – Id. 8688795) V) RMI – Um salário 

mínimo nacional; VI) início do pagamento – até 60 (sessenta) dias, a partir 

da intimação desta sentença. Em razão do princípio da sucumbência, com 

fulcro no artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), 
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CONDENO o Requerido INSS ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10 % (dez por cento) do valor das prestações vencidas, 

como tal entendidas todas as parcelas que integrarão o precatório, com 

execução na forma do artigo 535 do NCPC, conforme entendimento das 

Súmulas 111 e 178 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social em cumprimento desta decisum. Diante do requerimento 

expresso da parte autora, preenchidos os requisitos do artigo 300 do 

NCPC, tratando-se de verba de índole alimentar, DETERMINO que o 

requerido INSS proceda à imediata implantação do benefício previdenciário 

escopo desta sentença, fixando prazo de 60 (sessenta) dias, após sua 

comunicação por ofício (CNGC), pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) revertida em favor da parte autora. Dispensável 

o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º inciso I do NCPC. 

INTIME-SE o autor, através de seu patrono e, em seguida, o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 17 de agosto 

de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

MARCOS JOSE PILGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

CATERPILLAR BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000867-45.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOS JOSE PILGER 

REQUERIDO: CATERPILLAR BRASIL LTDA, IBAZAR.COM ATIVIDADES DE 

INTERNET LTDA. Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil. I – Preliminar a) Ilegitimidade 

passiva da ré Mercado Livre Tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo os dois fornecedores responder pelos prejuízos causados ao 

consumidor em decorrência da assunção de riscos da atividade. Não se 

pode olvidar que a requerida angaria lucros com a atividade desenvolvida, 

porquanto proporciona ao consumidor acesso a anúncios de vendas de 

outras pessoas, e desse modo, inegavelmente faz parte da cadeia de 

consumo. Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: 

REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. VEÍCULO. 

AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO SITE "MERCADO LIVRE". ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO 

SITE RESPONSÁVEL PELA INTERMEDIAÇÃO DA COMPRA E QUE AUFERE 

LUCROS COM O SERVIÇO OFERTADO. VALOR ADIMPLIDO, MAS NÃO 

ENTREGUE O BEM. FRAUDE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. 

SENTENÇA CONFIRMADA. - A parte demandada obtém lucro significativo 

com o serviço que disponibiliza e a partir daí deve responder por 

eventuais prejuízos decorrentes de fraudes que seu sistema de 

segurança não consiga impedir. Veja-se que o responsável pelo ilícito 

somente chegou até o autor graças ao serviço disponibilizado pela 

demandada. Em outras palavras, a pessoa responsável pela conduta 

criminosa, somente chegou até o autor graças ao serviço disponibilizado 

pela demandada, que lucra valores significativos e até por isso deve 

responder quando o sistema mostra-se falho, responsabilidade esta que 

somente pode ser afastada quando demonstrada absoluta falta de cautela 

por parte do usuário, o que não foi o caso. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71003343563, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/04/2012). 

Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito afirma o autor que em 

julho de 2017 adquiriu na plataforma eletrônica do MERCADO LIVRE, um 

celular smartphone marca CATERPILLAR S40 Dual chip 4g, Android 5.1 

16Gb, à prova d’agua, no valor de R$ 1.491,99 (mil quatrocentos e 

noventa e um e noventa e nove centavos). Alega que dois meses após a 

compra o aparelho foi exposto à água e parou de funcionar, não 

atendendo a descrição do anúncio. Salienta que formulou reclamação 

junto ao sitio eletrônico da MERCADO LIVRE bem como juntou ao PROCON, 

contudo, sem sucesso na solução do impasse. Pugna pela devolução do 

valor pago bem como reparação por dano moral. Por seu turno, o 

MERCADO LIVRE defende sua ilegitimidade passiva para a demanda, além 

da inexistência da falha na prestação de seu serviço e ausência de nexo 

de causalidade com o prejuízo suportado pelo autor, atribuindo a 

responsabilidade ao vendedor do produto. Citada e intimada a requerida 

CATERPILLAR BRASIL LTDA para apresentar contestação e comparecer 

a Sessão de Conciliação (ID nº. 13873708), esta não se fez presente (ID 

nº. 13216034), tampouco apresentou contestação (ID nº. 13895323). 

Desse modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia da referida demandada, 

nos termos do artigo 20 da Lei nº. 9.099/95 e 344 do CPC, que dispõem: 

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

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

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

Juiz. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

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

Diante da inércia da requerida CATERPILLAR BRASIL LTDA, esta abdicou 

de quaisquer defesas quando da ausência de contestação ao pleito, 

ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. In casu, trata-se de 

relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Assinale-se, que, objetivando essencialmente o restabelecimento do 

equilíbrio nas relações de consumo, o Estado passou a intervir no 

mercado consumerista, com os julgadores passando a deter poderes 

especiais e nada usuais no direito tradicional, entre os quais avultam, por 

exemplo, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a 

desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação de ofício de cláusulas 

abusivas, com presunção, até prova em contrário, da responsabilidade do 

fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, a responsabilidade do 

fornecedor bem como do fabricante por eventual dano, seja moral ou 

material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõem os artigos 12 e 14, § 

3º, ambos do CDC. É inegável a responsabilidade da ré Mercado Livre pelo 

produto transacionado no espaço virtual do site, porquanto faz parte da 

cadeia de fornecedores por servir como intermediária entre o pagamento 

pelo comprador e o recebimento do valor pelo vendedor, consoante art. 

18, caput, do CDC. Assim, havendo falha na prestação do serviço, as 

empresas demandadas, na condição de intermediária do negócio e 

fabricante do produto, são igualmente responsáveis pelos danos daí 

decorrentes. Destaca-se, ainda, que a ré aufere lucros com a atividade 

que, por ser virtual, tem seus riscos inerentes dos quais não podem se 

eximir, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil – 

invocável em função do fenômeno jurídico de interpretação que se usa 

chamar “diálogo das fontes”. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual, em atenção ao disposto no art. 373, I do CPC, porquanto 

anexou aos autos a comprovante da compra do produto (ID nº. 

12461256), bem como que o aparelho apresentou problemas e que tentou 

a solução do imbróglio de forma extrajudicial (ID n.º 12461384). O bojo da 

contestação apresentada pelo MERCADO LIVRE também indica a troca de 

mensagens havida entre as partes, tendo o autor solicitado solução ao 

problema. Por outro lado as rés não provaram qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, CPC), tampouco 

demonstraram que atenderam ao disposto no artigo 18 do CDC. O aparelho 

celular adquirido pela parte autora irrefragavelmente não possuía a 

qualidade que dele se esperava, nada obstante o dever jurídico do 

fornecedor de vender produtos com padrões de durabilidade, excelência e 

segurança, na exata dicção do art. 4.º III do CDC. O produto em questão 

ocupa a qualidade de produto essencial na vida moderna, fato que 

importaria o direito subjetivo da parte autora de exigir já no primeiro defeito 

verificado a troca imediata do produto ou adoção das alternativas 

previstas no § 1.º do artigo 18 do CDC, e o direito da parte autora é 

contemplado no § 3.º do artigo supracitado. Assim, a recalcitrância do 

fabricante e do fornecedor em solucionar o impasse vai de encontro ao 

que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, mormente o disposto 

no artigo 6º, incisos IV, VI e VIII, combinado com o artigo 18 do referido 
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texto legal. Deste modo, além do dano material, o dano moral restou 

devidamente configurado pela resistência das requeridas em atender 

prontamente a pretensão do consumidor com a devolução do valor pago 

ou a troca do produto, retardando indevida e injustificadamente o dever 

jurídico definido no CDC. Situação desenhada no instrumento da demanda 

que encerra tribulação espiritual, já a consumidora que ficou desprovida o 

de bem imprescindível à rotina diária. Em matéria de defeito no produto, 

tratando-se de relação norteada pelo CDC, os vários contatos mantidos 

pelo autor com o site de compras e a fabricante delineiam o descaso do 

fornecedor diante de imposição legal, o dever objetivo de reparar decorre 

do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, vendo-se o consumidor 

obrigado a implorar pela resolução do problema, ou socorrer-se do 

Judiciário para ver satisfeito o seu direito. Referida conduta de desídia, 

que faz presumir o abalo anímico, é suficiente a configurar o dano moral e 

impor a consequente obrigação de indenizar. Entrementes, é cediço geral 

que o STJ tem aplicado a “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor” para 

casos dessa natureza, em que o consumidor despende demasiado tempo 

para solução de um problema criado pelo fornecedor, que não assume 

prontamente a responsabilidade que lhe cabe. Sobre o assunto, eis o 

julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.634.851 - RJ (2015/0226273-9), 

de relatoria da Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi, cujo trexo 

transcrevo: “À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não 

é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema 

ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado – ou, ao 

menos, atenuado – se o próprio comerciante participar ativamente do 

processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e 

fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de 

garantir a adequação do produto oferecido ao consumo”. Deve-se 

observar que os fatos narrados na inicial demonstram constrangimentos 

sofridos pela parte autora, de forma a caracterizar o referido dano 

imaterial, que no caso é in re ipsa, uma vez que se encontra ínsito na 

própria conduta perpetrada pelas rés, violando-se inclusive a boa-fé, 

consubstanciada no art. 4º, III, do CDC. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO CELULAR À 

PROVA D ÁGUA QUE PAROU DE FUNCIONAR QUANDO SUBMERSO. 

PRODUTO QUE NÃO ATENDEU A FUNÇÃO A QUE SE DESTINAVA. 

SUBSTITUIÇÃO POR APARELHO NOVO QUE APRESENTOU O MESMO 

DEFEITO. RÉ QUE NÃO COMPROVA A REALIZAÇÃO DE REPAROS, 

TAMPOUCO A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO QUANDO ENVIADO PARA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELA ÚLTIMA VEZ. CADUCIDADE NÃO 

CONFIGURADA, OBSERVADA A SUCESSÃO DE EPISÓDIOS ACERCA DO 

MESMO DEFEITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. 

AUTOR QUE PERDEU FOTOS, FICOU PRIVADO DO APARELHO POR 

LONGO PERÍODO, MESMO USANDO O APARELHO PARA ATIVIDADE 

PROFISSIONAL (ADVOGADO). PATENTE DESÍDIA DA RECORRENTE. (...). 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007335078, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 23/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO E Danos morais – AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM DEFEITO 

– NEGATIVA DA EMPRESA EM SUBSTITUÍ-LO – PROVA – INVERSÃO – 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

– CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – 

Danos MATERIAIS E morais CONSOLIDADOS – SUCUMBÊNCIA APLICADA. 

Recurso conhecido e provido. Inverte-se o ônus da prova, quando a parte 

é hipossuficiente. Comprovando que o aparelho celular foi adquirido com 

defeito, não providenciando a comerciante a sua substituição, passível 

está de responder pela ação proposta que visa responsabilidade civil por 

Danos materiais e morais. A não troca do produto, caracteriza-se Dano 

material e, neste aspecto, deve o comerciante devolver o valor pago, com 

correção monetária a partir do pagamento e juros de mora a partir da 

citação. Dano moral caracterizado, embora de pequeno valor, condena-se 

o comerciante na recomposição do mesmo, arbitrando este, dentro do 

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. (...). (TJMT. Ap 

82910/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

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

18/08/2017). Desse modo, devida a reparação por dano material 

correspondente ao valor pago pelo aparelho, qual seja, R$ 1.491,99 (mil 

quatrocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos). No 

tocante ao dano moral, o arbitramento do valor da indenização deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. 

Fixo a indenização no valor razoável de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 

razão da essencialidade do aparelho celular para os consumidores da 

atualidade, que atinge os efeitos pedagógicos nas rés sem causar 

enriquecimento ilícito da parte autora. III - Dispositivo Ante o exposto, 

rejeito a preliminar decreto a revelia da requerida CATERPILLAR BRASIL 

LTDA e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, para condenar as rés solidariamente a: a) pagarem 

à parte autora a importância R$ 1.491,99 (mil quatrocentos e noventa e um 

reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do desembolso (22/06/2017 - ID nº. 

12461256), conforme o disposto na Súmula 43 do STJ, e acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 do CPC, e 405 

CC); b) pagarem à parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

a partir da citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC). Em tempo, determino a 

devolução do aparelho então adquirido pelo autor às requeridas, caso 

ainda não o tenha feito, a expensas das demandadas, que deverão, no 

prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos o código de autorização da 

postagem. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 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: 1001268-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL SILVANA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001268-44.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ISABEL SILVANA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. II – Mérito No mérito, alega a autora que é 

correntista da ré e contratou um empréstimo consignando, de modo que o 

pagamento das prestações são descontados em sua folha de pagamento. 

Contudo, assevera que sofreu descontos em duplicidade porquanto além 

de serem descontados em seu holerite, também foram debitados em sua 

conta bancária, pugnando assim, pela concessão de ordem liminar para 

obrigar a requerida a não efetuar mais descontos em sua conta, bem 

como, reparação por dano moral e material suportado. A seu turno a 

instituição financeira assevera que os valores debitados fora estornados, 

inexistindo dano moral ou material a ser indenizado, bem como que fora 

oficiada pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT afirmando que os 

descontos em folha de pagamento dos servidores correspondente aos 

empréstimos consignados seriam cessados. Em sede de impugnação a 

autora afirma que a liminar fora descumprida, uma vez que a ré efetuou 

débitos em sua conta bancária. In casu, trata-se de relação jurídica na 

qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC, o que 

permeia a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º 

do CDC, inclusive, já declarada em decisão de ID nº. 12993612. 

Primeiramente, vale consignar que nenhuma das partes apresentou 

maiores informações quanto ao contrato de empréstimo firmado entre elas, 

como valor das parcelas, prazo de duração e data de início e fim. 

Analisando detidamente as provas produzidas pelas partes, cinge-se dos 

extratos bancários que instruíram a exordial que em 11/09/2017 fora 

debitado da conta da autora o importe de R$ 1.354,57, inexistindo qualquer 

lançamento do estorno de tal débito (ID nº. 12986993 - Pág. 1). Impende 

anotar que a folha de pagamento correspondente ao mês de agosto de 
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2017, encartada ao ID nº. 12987011 – Pág. 1, indica que houve 

consignação de pagamento no aludido mês para o empréstimo em 

comento, o que leva a concluir que o débito efetuado pela instituição 

financeira é ilegal. O documento de ID nº. 12986995 – Pág. 1 da conta de 

que no dia 11/10/2017 fora debitado da conta da autora o importe de R$ 

1.188,21, e no dia 16/10/2017 R$ 167,33, somando o total de R$ 1.355,54. 

Contudo, a folha de pagamento correspondente ao mês de setembro de 

2017, encartada ao ID nº. 12987013 – Pág. 1 não indica a incidência de 

desconto quanto ao empréstimo, o que permite concluir que o desconto 

efetuado pelo Banco é legal. Houve, ainda, descontos na conta bancária 

da autora nos meses de novembro de 2017, fevereiro e abril de 2018, 

contudo, todos foram estornados em média oito dias depois, consoante se 

depreende dos documentos de ID nº. 12986958, 12986983 e 12986987. 

Desse modo, conclui-se que houve o desconto indevido de R$ 1.354,57 

(ID nº. 12986993 - Pág. 1), o qual deve ser devolvido a autora. Vale 

observar que sobre a repetição de indébito, o artigo 42, parágrafo único 

do CPC prevê: Art. 42. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Em se tratando de cobrança indevida, 

porquanto demonstrado que já havia sido descontado da folha de 

pagamento da autora, pertinente a repetição de indébito, na forma 

dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC. No que pertine 

à indenização por danos morais, tenho que o descumprimento contratual, 

por si só, não enseja a condenação, pois embora desconfortável a 

situação podemos classificá-la como mero aborrecimento, situação que 

não integra o rol daquelas passíveis de indenização. Não se tratando de 

dano moral in re ipsa, deve a parte autora comprovar a ofensa ao direito 

subjetivo que acabam por acarretar abalo emocional, capaz de ensejar a 

condenação indenizatória. Ainda que afirme que o primeiro desconto fora 

efetuado em período em que se encontrava em outro Estado para 

tratamento de saúde, o qual “fora frustrado pela falha na prestação de 

serviço pela ré”, não trouxe aos autos qualquer documento com o escopo 

de comprovar sua alegação. O fato de pedir dinheiro emprestado para 

pagamento da fatura do cartão de crédito, consoante demonstra conversa 

em aplicativo de mensagens de ID nº. 12986965 – Pág. 1, não é suficiente 

para concluir a incidência de dano moral, mormente em razão do fato de 

não restar comprovado o empréstimo, inexistindo informações ainda 

quanto a data da conversa e da possível transferência. Não sendo o caso 

concreto hipótese em que o dano moral é presumido, cabia à autora 

comprovar situação excepcional de ofensa à sua esfera de 

personalidade. Conforme o art. 373, I do CPC, o que não ocorreu nos 

autos. Na vida em sociedade estamos expostos a diversos 

aborrecimentos e no mundo dos contratos não é diferente. Aliás, na lição 

de Humberto Theodoro Júnior: “O dano moral indenizável não pode derivar 

do simples sentimento individual de insatisfação ou indisposição diante de 

pequenas decepções e frustrações do quotidiano social.” Theodoro 

Júnior, Humberto. Dano moral – 8 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. pg. 108. No caso concreto, inexistem provas de que a 

situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a 

ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de 

natureza psíquica ao postulante, passíveis de ressarcimento pecuniário. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EFETUADO. 

ERRO DO BANCO QUE DEBITOU TAMBÉM NA CONTA CORRENTE. 

DESCONTO EM DUPLICIDADE. SITUAÇÃO QUE GERA MERA COBRANÇA 

INDEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. A FIXAÇÃO DE DANOS A 

TAL TÍTULO EXIGE A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUA INCIDÊNCIA, 

PORQUE TEM COMO REQUISITO A DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE 

EXPERIMENTOU SOFRIMENTO EXCEPCIONAL. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO 

DE DANOS SUBJETIVOS, ÔNUS QUE COMPETIA À AUTORA, NOS 

TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC/2015. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007079270, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

26/09/2017). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA 

INDEVIDA. DESCONTO EM DUPLICIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS AS DEMANDADAS. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

POR NÃO COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E 

POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM 

CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006461610, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 24/11/2016). Desse modo, improcedente o dano moral. 

Em tempo, no que atine a afirmação da autora de que o requerido 

descumpriu a liminar, vale observar que a decisão fora proferida aos 

02/05/2018, enquanto a intimação da ré ocorreu apenas aos 21/05/2018. 

Ainda, em que pese o documento de ID nº. 13685542 – Pág. 1 demonstrar 

um desconto de R$ 1.354,57 em 11/05/2018, e o documento de ID nº. 

13685557 outro em 11/06/2018, as folhas de pagamento da autora de ID 

nº. 13685577 e 13685611, correspondentes aos meses de abril e maio 

não demonstram que o valor do empréstimo fora retido na folha de 

pagamento, demonstrando que os descontos são legítimos. Ademais, 

releva anotar que o documento de ID nº. 14420376 demonstra que a 

Prefeitura Municipal de Alta Floresta não efetuará mais desconto nas 

folhas de pagamento de seus servidores dos valores objeto de 

empréstimo consignado, constando expressamente a informação de que 

cabe a instituição financeira efetuar a cobrança, ratificando a legalidade 

da cobrança declinada pela autora nos meses de maio e junho de 2018. III 

– Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido 

formulado pela autora, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para 

confirmar a liminar concedida e condenar a ré a devolução do importe de 

R$ 1.354,57 (mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete 

centavos), de forma dobrada (artigo 42, parágrafo único, CDC), 

totalizando R$ 3.309,14 (três mil trezentos e nove reais e quatorze 

centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a 

partir do desembolso (11/09/2017) e acrescidos de juros de mora de 1% 

a.m., a partir da citação. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o dano moral, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000609-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

RAFAEL MENEQUELLI (EXEQUENTE)

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000609-06.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAEL MENEQUELLI 

EXECUTADO: MARCELO DOS SANTOS MARTINS Vistos. Antes de 

apreciar o pedido de ID nº 13952909, intime-se o exequente para que 

apresente demonstrativo do débito devidamente atualizado, em cinco dias, 

sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010290-46.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO (ADVOGADO(A))

WIDMER TRINDADE DE BEM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

LAZARO BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010290-46.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: WIDMER TRINDADE DE BEM 

EXECUTADO: LAZARO BORGES DA SILVA Vistos. Trata-se de Embargos 

de Declaração com caráter infringente movido por WIDMER TRINDADE DE 

BEM contra a sentença de ID nº. 11539504, tendo a parte embargada se 

quedado silente, consoante certidão de ID nº. 13746547. É o necessário. 
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DECIDO. A embargante defende a incidência de obscuridade na sentença 

guerreada, a qual consignou que o exequente não indicou endereço 

atualizado da parte executada, o que impediu seu chamamento ao 

processo. Afirma que o instituto do chamamento ao processo não se 

aplica ao caso vertente, uma vez que o executado é parte legítima para 

figurar no polo passivo e já fora regularmente citado da demanda. 

Entretanto, analisando o decisório em comento vislumbra-se que a 

expressão “chamamento ao processo” não teve o escopo de fazer alusão 

ao disposto no artigo 130 do CPC, mas sim, trazê-lo ao feito, cientificá-lo 

da demanda, efetuar a triangularização processual. Alega o embargante 

ainda a incidência de contradição, porquanto apesar de o feito ter sido 

extinto sem resolução do mérito em decorrência da não atualização pelo 

autor do endereço do réu, em outra oportunidade fora requerida pelo 

demandante a intimação do executado na pessoa de seu patrono, já que 

devidamente citado possuía advogado constituído nos autos. Compulsado 

detidamente os autos verifica-se que se trata de uma execução de título 

extrajudicial – nota promissória – em seu valor original de R$ 6.500,00 

(seis mil e quinhentos reais). Citado o executado (ID nº. 1768864), 

apresentou contestação ofertando proposta de pagamento parcelado (ID 

nº. 1768867). A seu turno o autor, que era assistido pela Defensoria 

Pública, constituiu advogado e trouxe aos autos outras notas 

promissórias, cada qual no importe de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais) que venceram no curso da ação, pugnando pela inclusão ao feito 

(ID nº. 1768871), o que fora aceito pelo juízo, que determinou a nova 

citação do requerido em decorrência da atualização do valor da causa (ID 

nº. 1768874). A certidão de ID nº. 1768874 demonstra que o executado 

não fora localizado para nova citação, razão pela qual, em petitório de ID 

nº. 1768875 o exequente requereu a intimação do executado sobre a 

atualização do valor da causa, na pessoa de seu advogado, já constituído 

nos autos, bem como demais atos correspondentes ao prosseguimento da 

execução ante a persistência da inadimplência do devedor. A pretensão 

do exequente fora deferida em decisão de ID nº. 1768876, que determinou 

ainda a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, 

com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação em 

caso de penhora. A intimação fora efetuada, consoante certidão de ID nº. 

1768877, tendo sido certificado em seguida a inércia da parte (ID nº. 

1768878), razão pela qual a decisão de ID nº. 1768881 deferiu pedido de 

BACENJUD (sem êxito) e RENAJUD (com êxito), determinado a expedição 

de mandado de penhora do veículo e nomeando o autor fiel depositário. A 

certidão de ID nº. 7354261 dá conta de que a penhora não fora efetuada 

uma vez que o executado não reside mais no endereço constante dos 

autos, tendo o autor sido intimado para atualizá-lo, sob pena de extinção, o 

qual se quedou silente (ID nº. 11309245), ensejando a prolação de 

sentença extintiva sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC (ID nº. 11539504). Vale frisar que a petição de ID nº. 8107744 

indica a renuncia do mandato outorgado pelo executado pela Dra. Michelle 

Azevedo F. Cezar, consignando expressamente que a parte continuaria a 

ser patrocinada pelo Dr. Juliano Santos Cezar. É fato que cabe à parte 

manter seu endereço atualizado, consoante disposição do artigo 77, V, do 

CPC, sendo certo que referido diploma legal prevê ainda que: Art. 274. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Tendo o executado sido regularmente citado, inclusive, 

comparecido ao feito com apresentação de contestação e constituição de 

advogado, não se pode atribuir a parte adversa o dever de diligenciar no 

sentido de localizá-la. Em consonância com a legislação, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

LOCAÇÕES. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. ART. 513, § 2º, II, DO CPC/15. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 77, V, DO CPC/15. 

DILIGÊNCIAS PARA BUSCA DE ENDEREÇO. DESNECESSIDADE. ART. 274, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE 

ENDEREÇO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. 

A desídia da parte executada na comunicação da troca de seu endereço 

dever legalmente previsto no art. 77, V, do CPC/15 não poderá prejudicar o 

exequente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70076020593, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 07/03/2018). 

Nessa toada, verifica-se que a sentença guerreada merece reforma, uma 

vez que não cabe ao exequente manter o endereço do executado 

atualizado quando já citado da demanda. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 48 da Lei nº 9.099/95, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos para sanar a irregularidade na sentença 

guerreada, revogando-a integralmente, a fim de que o feito retome seu 

regular prosseguimento. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Desde já, verifica-se que o autor pretende a 

expedição de mandado de penhora do automóvel localizado por RENAJUD. 

Ocorre que tal mandado já fora expedido, consoante se vê do ID nº. 

7312713, não tendo o bem sido localizado, conforme certidão de ID nº. 

7354261. Para a realização da penhora faz-se imprescindível à 

localização do automóvel, o que, como dito, não resta informado no feito, 

obstando a expedição de novo mandado. Desse modo, intime-se o 

exequente para manifestar-se, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença e o despacho proferidos pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 15 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: 1002217-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDERSON BONE DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002217-68.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDERSON BONE DE FREITAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a 

parte requerente para emendar a petição inicial, especificamente juntar 

aos autos comprovante de endereço, 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, 16 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: 1002594-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

MARINA BARBOSA LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

setembro de 2018, às 15:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001185-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS GERALDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))
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NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da 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). 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002802-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON LINO DA SILVA (EXEQUENTE)

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR BASSIQUETI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002802-23.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GILSON LINO DA SILVA 

EXECUTADO: CLAUDIR BASSIQUETI Vistos. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de endereço 

atualizado e em nome da parte, ou se for o caso, documento que 

comprove ser a mesma proprietária ou residente no imóvel constante do 

referido comprovante, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 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: 1000216-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ADRIANA DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000216-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA DA SILVA PRADO 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Considerando o pagamento 

voluntário e parcial do montante devido, EXPEÇA-SE o respectivo alvará 

para liberação dos valores, observando-se a conta bancária informada 

nos autos no ID nº 12850383. Ademais, apresentado o cálculo atualizado 

pela parte exequente, INTIME-SE as partes executadas para, no prazo de 

quinze (15) dias, efetuarem 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. 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. 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. Após, venham os autos 

conclusos. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 8 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ADRIANA DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000216-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA DA SILVA PRADO 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Considerando o pagamento 

voluntário e parcial do montante devido, EXPEÇA-SE o respectivo alvará 

para liberação dos valores, observando-se a conta bancária informada 

nos autos no ID nº 12850383. Ademais, apresentado o cálculo atualizado 

pela parte exequente, INTIME-SE as partes executadas para, no prazo de 

quinze (15) dias, efetuarem 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. 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. 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. Após, venham os autos 

conclusos. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 8 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE APARECIDA GRAMA FONSECA (REQUERENTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001196-57.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSIANE APARECIDA GRAMA 

FONSECA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I 

– Preliminares a) Inépcia da inicial – carência da ação – impossibilidade 

jurídica do pedido – alegada pela ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CRÉDITOS FINANCEIROS Alega a ré preliminar de inépcia da inicial por 

carência da ação, sob o argumento de que a autora “em nenhum momento 

fez prova do constrangimento que alega ter sofrido ou dos prejuízos que 

afirma ter se sujeitado, restando ausente a possibilidade jurídica do 

pedido, consequentemente tornando-se inepta a inicial”. Primeiramente, 

consigno que na concepção do CPC de 1973 as "condições da ação" 

eram requisitos processuais, sendo eles, a legitimidade, interesse de agir 

e possibilidade jurídica do pedido. Ausente qualquer desses requisitos 

constatava-se a carência da ação, nos termos do art. 267, VI, CPC/73. 

Entretanto, o CPC de 2015 extinguiu, como categoria, as condições da 

ação, porém seus requisitos permaneceram intactos. Atualmente, o 

interesse de agir e a legitimidade passaram a ser tratados como 

pressupostos processuais, nos termos do art. 17, do CPC, de tal forma 

que a ausência de qualquer deles importa no indeferimento da petição 

inicial, consoante art. 330, II e III, do CPC. No que atine a possibilidade 

jurídica do pedido, esse requisito passou a integrar a questão de mérito, 

porquanto quando o magistrado analisa o interesse de alguém em romper 

a inércia do judiciário, certamente se avalia a pertinência e legalidade do 

pedido, ou seja, o direito material e o mérito, na toada do art. 487 do CPC. 

Destarte, na lição de Nelson Nery Junior “A possibilidade jurídica do pedido 

não é mais considerada justificativa de inépcia da inicial ou extinção do 
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feito sem resolução do mérito, como ocorria no CPC/1973. O pedido é 

juridicamente possível quando o ordenamento não o proíbe 

expressamente.” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.206). 

Desse modo, considerando que a preliminar suscitada se consubstancia 

na possibilidade jurídica do pedido, a qual, como explanado, integra 

questão de mérito, afasto-a, pois impertinente conforme as normas do CPC 

em vigor. b) Ilegitimidade passiva do Banco Bradesco Não há que se falar 

em ilegitimidade passiva do banco requerido, mormente em razão do fato 

de que fora ela quem negou abertura de conta corrente à autora sob o 

argumento de que possuía restrições internas junto aquela instituição, em 

decorrência de inadimplência de crédito contraído. Ademais, o documento 

de ID nº. 12852638 comprova a legitimidade passiva de ambas as 

demandadas, razão pela qual afasto a preliminar arguida. c) Inépcia da 

inicial por falta de documento Analisando a exordial evola-se que esta 

encontra-se em consonância com o disposto no artigo 319 do CPC, bem 

como que foram apresentados documentos correspondentes aos fatos 

alegados pela autora, em atenção ao disposto no artigo 320 do referido 

códex. Ademais, vale lembrar que a autora pugnou pela inversão do ônus 

da prova, com fulcro no CDC, devendo a ré, inclusive, comprovar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II do CPC. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, 

afirma a autora que tentou abrir conta corrente junto ao BANCO 

BRADESCO, contudo, lhe fora negado, sob o argumento de que havia 

restrições internas junto aquela instituição em nome da requerente, em 

decorrência de inadimplência de crédito contraído, correspondente a um 

empréstimo de contato nº. 134443002, que em 06/03/2018 somava o 

débito de R$ 4.454,71 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais 

e setenta e um centavos). Na ocasião, a demandante fora informada que o 

crédito fora adquirido pela ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS, e que qualquer questionamento deveria ser feito a referida 

empresa. Por seu turno as demandadas defendem, em suma, a 

inexistência de dano a ser reparado, uma vez que a autora não 

comprovou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Em tempo, consigno que tratando-se de 

relação de consumo a responsabilidade dos fornecedores de produto e 

serviços é objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de 

consumo à luz do que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 

25, § 1.º do CDC, devendo as rés responder em conjunto pelos prejuízos 

causados ao consumidor. Subseguindo a linha de explanação, o ônus 

estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré 

se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum 

documento a fim de demonstrar a existência e legalidade da dívida. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É cediço geral a 

restrição interna é procedimento próprio das instituições financeiras, 

compreendido como a faculdade de disponibilizar seus produtos no 

mercado, mediante preenchimento de condições e critérios próprios. 

Ocorre que no caso em comento a autora teve negado crédito junto ao 

BANCO BRADESCO por possuir restrição interna decorrente de um 

empréstimo que não contratou. Apesar de as requeridas alegarem que a 

autora não comprovou a restrição em seu nome, é certo que trata-se de 

informação de acesso apenas das demandadas, que, por liberalidade, 

decidem se fornecem ou não o documento impresso ao cliente, o que, por 

óbvio, não ocorreu no caso vertente. O documento apresentado pela 

autora na exordial corrobora sua afirmação de que teve negado acesso a 

instituição financeira, possivelmente decorrente da restrição interna. Em 

decorrência da inversão do ônus da prova, cabia, portanto, a instituição 

financeira, comprovar que jamais houve restrição interna, não tendo se 

desincumbido de seu ônus. Ainda que não tenha havido inserção do nome 

da demandante em cadastro de inadimplente, e que a restrição em 

comento é interna das instituições financeiras, vislumbra-se o ilícito, 

porquanto como dito, não havia motivo para negativação, seja interna ou 

publicamente. Inegável que a autora teve sua reputação abalada, em 

decorrência de uma dívida que não contraiu, restando evidenciada a 

ocorrência de possível fraude na contratação. Não comprovada a 

legalidade da cobrança do contrato declinado no documento de ID nº. 

12852638, procedente o pedido de declaração de sua inexigibilidade. Vale 

anotar que a conduta desidiosa do Banco de não confirmar a identidade 

do contratante reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de atendimento disponibilizado aos 

clientes, que permite a contratação de serviços por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Portanto, o nome da 

parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito, 

ainda que internamente nas instituições financeiras, em razão de dívida 

não contraída por ela, uma vez que não contratou ou se utilizou dos 

serviços prestados pela ré. Sobre a comprovação dos morais em 

decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Consigno que apesar de a Súmula mencionar “protesto de título” e 

“cadastro de inadimplente” a linha de intelecção é a mesma, e decorre de 

hipótese em que ao consumidor fora atribuída a fama de mal pagador. Na 

linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE 

NEGATIVAÇÃO – AVALISTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 

NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – R$12.000,00 (DOZE MIL 

REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (TJMT. Ap 

13962/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE 

NA CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME 

NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL “IN 

RE IPSA” - CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. É dever da 

instituição financeira em proceder com a cautela necessária para 

verificação da documentação pessoal para realização de empréstimos, de 

modo a não permitir negociação fraudulenta. Para a caracterização do 

abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a 

comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples 

apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. (TJMT. 

Ap 97033/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 
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DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 

07/10/2016). Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização 

por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao 

nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida, confirmo os 

termos e prazos da liminar concedida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 4.454,71 (quatro mil quatrocentos e cinquenta 

e quatro reais e setenta e um centavos), correspondente ao contrato nº. 

134443002 (ID nº. 12852638); b) CONDENAR as rés, solidariamente, a 

pagarem à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da 

última citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

20 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: 1001523-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM (ADVOGADO(A))

MIGUEL FRANCISCO DE COL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001523-02.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MIGUEL FRANCISCO DE COL 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Considerando a arguição de tese nova pelo autor 

em sede de impugnação a contestação (prescrição), em homenagem ao 

princípio do contraditório e a ampla defesa, visando evitar eventual 

alegação de cerceamento de defesa ou nulidade processual, e em 

atenção ao que prevê o artigo 9º do CPC, intime-se a requerida para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Em tempo, em 

atenção ao petitório de ID nº. 14282958 que noticia o descumprimento da 

liminar, realizada em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta 

Floresta – MT, constatou-se a inexistência de inscrições em cadastro 

restritivo de crédito em nome do autor, conforme extrato que antecede o 

presente despacho. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000071-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA TERESINHA WAGNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000071-88.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SOELY SENGER 01096989166 

EXECUTADO: SILVANA TERESINHA WAGNER Vistos. A parte devedora 

informa que efetuou o pagamento parcial da dívida e a credora requer o 

levantamento dos valores depositados judicialmente, bem como requer a 

intimação da executada para pagar o valor remanescente, acrescido de 

multa de 10%, conforme petição num. 12993359. Assim, EXPEÇA-SE 

alvará eletrônico de liberação dos valores depositados judicialmente em 

favor do advogado da parte credora, DESDE QUE possua no instrumento 

de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

parte credora para proceder a devida regularização, em cinco dias. 

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

pagamento do valor restante do débito, consoante requerido no item "c" da 

petição num. 12993359, consignando que a quantia executada pode ser 

creditada diretamente na conta do advogado da credora. INTIME-SE o 

procurador da exequente para, em dez dias, informar o atual endereço ou 

número de telefone da representante legal da empresa credora, para fim 

de cumprimento da intimação pessoal exigida no artigo 450, §3º da 

CNGC/MT. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 22 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KLAUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001403-56.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRESSA KLAUS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se 

dos autos que a parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 

13290634), não compareceu à sessão de conciliação, consoante termo 

juntado na movimentação de ID n.º 13901115. Desse modo, a extinção da 

ação é à medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei 

nº. 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar 

as custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do 

Estado de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. Entretanto, verifica-se que a parte autora 

requereu a justiça gratuita e por tais razões deixo de condená-la no 

pagamento de custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do 

CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se, 

lembrando que caso a parte autora não possua advogado constituído nos 

autos, é dispensada a intimação da parte, conforme Enunciado nº 13 do 

XIV Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo 

com a CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas 

processuais. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 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: 1000283-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

JOSE EDIVAN BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

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: 

1000283-75.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE EDIVAN BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos que a parte 

autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 13317351), não 

compareceu à sessão de conciliação, consoante termo juntado na 
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movimentação de ID n.º 13908653. Desse modo, a extinção da ação é à 

medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei nº. 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado 

de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte autora não justificou a 

ausência na audiência, razão pela condeno-a ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro na legislação supracitada. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento das custas processuais. Cumpra-se. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 17 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: 1000802-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

LEIDIANA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000802-50.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEIDIANA COSTA PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos que 

apesar de aos 11/07/2018 pugnar pela desistência da ação (ID nº. 

14125522), vê-se que antes, aos 03/07/2018 a parte autora, apesar de 

devidamente intimada (ID nº. 13273297), não compareceu à sessão de 

conciliação, consoante termo juntado na movimentação de ID n.º 

13965836, tampouco justificou sua ausência. Desse modo, a extinção da 

ação é à medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei 

nº. 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar 

as custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do 

Estado de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. Entretanto, verifica-se que a parte autora 

requereu a justiça gratuita e por tais razões deixo de condená-la no 

pagamento de custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do 

CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se, 

lembrando que caso a parte autora não possua advogado constituído nos 

autos, é dispensada a intimação da parte, conforme Enunciado nº 13 do 

XIV Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo 

com a CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas 

processuais. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 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: 1002064-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZELIA MARIA DA SILVA (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 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD (ADVOGADO(A))

MANOEL DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN (ADVOGADO(A))

PATRICIA QUESSADA MILAN (ADVOGADO(A))

JULIANA FRANCA MORAIS SANTIAGO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do autor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

PEDRO AUGUSTO DA SILVA 04042599109 (REQUERENTE)

RAFAEL LEITE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREEGER EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000455-17.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PEDRO AUGUSTO DA SILVA 

04042599109 REQUERIDO: FREEGER EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI 

- ME Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. A parte autora desiste da ação, consoante se verifica da 

movimentação de ID nº. 14076917, o que independe da anuência da parte 

adversa, nos termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, 

REVOGO A LIMINAR deferida no Id nº13397678 e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Intime-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 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: 1002167-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA CONCEICAO INACIO (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 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE LIMA (REQUERIDO)
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Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE SOUSA RESPLANDES (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000269-91.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSEANE SOUSA 

RESPLANDES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos 

que a parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 13288869), 

não compareceu à sessão de conciliação, consoante termo juntado na 

movimentação de ID n.º 13858858. Desse modo, a extinção da ação é à 

medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei nº. 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado 

de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte autora não justificou a 

ausência na audiência, razão pela condeno-a ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro na legislação supracitada. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento das custas processuais. Cumpra-se. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 17 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: 1002974-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO ALMEIDA HOFFMANN (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GUIZI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002974-62.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RODOLFO ALMEIDA 

HOFFMANN REQUERIDO: MARIA DE FATIMA GUIZI - EPP Vistos. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

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

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

imóvel constante do referido comprovante, não sendo suficiente a 

declaração de residência acostada no ID num. 14782995, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de agosto 

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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002056-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

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: 

1002056-58.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem tenha sido impugnada a execução pela Fazenda 

Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor no ID nº 

13554947. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. Na 

sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se 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, 20 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: 1002078-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO INACIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000771-98.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ SEVERO (EXECUTADO)

EDMARA DANTAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da 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). 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: 1001298-50.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

SERGIO SOUZA RECALDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001298-50.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SERGIO SOUZA RECALDE 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Efetuado o depósito pela 

parte devedora, a parte credora concorda com o valor depositado, bem 

como requereu o levantamento. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença (Provimento nº 68/2018 do Conselho 

Nacional de Justiça), EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 
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depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

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

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

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

Alta Floresta/MT, 20 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002594-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

MARINA BARBOSA LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM. (ª) JUIZ(A) 

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO NÚMERO DO PROCESSO: 

1002594-39.2018.8.11.0007- PJE Procedimento do Juizado Especial Cível « 

Procedimento de Conhecimento « Processo de Conhecimento « 

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO REQUERENTE: MARINA BARBOSA 

LEAL. REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12. 

FINALIDADE: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCO S.A, na pessoa do representante legal, acima qualificada, nos 

termos do art. 212, §2° do CPC, combinado com o art. 12 da Lei 9.099/95, 

para todos os termos da ação indicada, bem como da LIMINAR DEFERIDA, 

cuja as cópias seguem anexas, ciente que deverá comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de setembro de 2018, 

às 15:40 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se 

for o caso, ou se proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos 

termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado 

para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de 

direito público, inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Alta Floresta - MT, 20 de agosto de 2018. 

Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestor(a) Judiciário(a) Prov. 055/07-CGJ 

monali ribeiro estagiária matrícula 34412 Sede do juizado e Informações: 

Av. Ariosto da Riva, 1.987 Bairro: Centro. Cidade: Alta Floresta-MT 

Cep:78580000 Fone: (66) 3512-3600

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 138838 Nr: 2364-82.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hailton Perreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:19004/O, Simone Carol Batista de Araujo - OAB:23132/O - MT

 Processo n.º 2364-82.2016.811.0007

Código: 138838

5ª Vara

 Vistos etc.

Em cumprimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, da 

Corregedoria Geral de Justiça, da Resolução 134/2011-CNJ, bem como à 

determinação constante no Termo de Correição da 5ª Vara Criminal da 

Comarca de Alta Floresta, realizada dia 22/02/2018, pela Corregedoria 

Geral da Justiça, procedo nesta data ao preenchimento do formulário do 

cadast ro  de armas,  a t ravés do endereço e le t rôn ico 

corregedoria-hom.tjmt.jus.br/form/armas.

Outrossim, acolho o Ministerial e INDEFIRO o pedido de devolução das 

armas formulado pelo réu e, ante a existência do Laudo Pericial nos autos, 

entendo que não é necessária a manutenção em depósito judicial das 

armas, e eventuais munições, referentes à estes autos e DETERMINO o 

seu encaminhamento ao Comando do Exército, nos termos do artigo 25, da 

Lei nº 10.826/03.

OFICIE-SE à Diretoria do Fórum solicitando as providências para o devido 

envio das armas e eventuais munições.

Por fim, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento anteriormente 

aprazada para o dia 05 de setembro de 2018, às 16h00min.

Dê-se ciências acerca do indeferimento acerca da devolução das armas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 07 de maio de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000921-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. F. S. F. (ADVOGADO(A))

C. E. F. (ADVOGADO(A))

A. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. C. D. S. (RÉU)

E. A. D. S. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANI BARROS OAB - 985.229.301-04 (CURADOR)

RACHID NOUJAIN OAB - 210.353.009-82 (CURADOR)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

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

C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000921-45.2017.8.11.0007. AUTOR: 

APARECIDO CORSINO DA SILVA RÉU: WESLEY JEIME CORSINO DA 

SILVA CURADOR: MARCIANI BARROS, RACHID NOUJAIN Vistos. Trata-se 

de ação nominada de “Ação Anulatória de Registro Civil” ajuizada por 

APARECIDO CORSINO DA SILVA em face de WESLEY JEIME CORSINO DA 

SILVA, MARCIANI BARROS e RACHID NOUJAIN, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega o autor que manteve um relacionamento de 

união estável com a Senhora Margarida Francisco Corsino da Silva desde 

o mês de setembro de 1993, e que em 05 de dezembro de 2013 ficou 

viúvo. Afirmou que desta união não obtiveram filhos naturais, mas, que 

ajudou a criar as três filhas de sua esposa decorrente de outro 

matrimônio. Narra que no dia 15 de abril de 2001, uma das enteadas, Sra. 

Luciano Barros, deu a luz a um menino, ora requerido. Declara que a mãe 

do requerido não possuía condições de criar o recém-nascido, motivo pelo 

qual entregou a criança ao autor e sua esposa para que pudessem criá-lo. 

Alega ainda que, sua falecida esposa, Sra. Margaria Francisco Corsino da 

Silva, utilizando de falsidade, dirigiu-se até o Serviço Notarial do 2º Ofício 

da Cidade de Alta Floresta/MT, com a finalidade de registrar o infante como 

filho deles fosse. Narra que a esposa fez o registro sem seu 

conhecimento, e que ainda teve duas pessoas que testemunharam o 

“registro de nascimento” do requerido. Logo, requer a anulação do registro 

ante a evidente falsidade de declaração, determinando-se a exclusão do 

nome do mesmo do registro de nascimento do requerido. Com a inicial (ID. 

5881197) foram colididos documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial 

ao ID. 10943150. A parte ré apresentou contestação ao ID. 12652102. A 
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parte autora apresentou impugnação à contestação ao ID. 12855131. 

Conforme determinado ao ID. 14271668, o Ministério Público Estadual 

manifestou-se ao ID. 14553708. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. ACOLHO o parecer do Ministério Público Estadual 

e defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento 

pessoal das partes, além da realização de estudo psicossocial. Por não 

haver qualquer matéria preliminar a ser analisada, DECLARO SANEADO O 

FEITO. Fixo os seguintes pontos controvertidos e relevantes de direito 

(CPC, art. 357): a) a existente de relação de socioafetividade entre as 

partes; b) a incidência do artigo 1.604 do Código Civil, e c) ocorrência de 

vício de consentimento do autor no que tange ao reconhecimento 

voluntário da paternidade quando realizado o ato registral. DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de outubro de 2018, às 

14h00min. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. 

Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. 

Sobre o despacho saneador, se tiverem as Partes outras provas a 

produzirem, especifiquem-nas em 05 (cinco) dias, esclarecendo a 

pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do NCPC, sob pena de 

preclusão. Por fim, defiro a realização de estudo psicossocial do caso, 

com o escopo de aferir a existência ou não de vínculo sócioafetivo 

(paterno/filial) entre o autor e o menor. Consigno o prazo de 20 (vinte) dias 

para a assistente social e a psicóloga do Fórum apresentarem os laudos 

ao Juízo. Após a juntada dos laudos aos autos, intimem-se as partes e o 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 

10 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128726 Nr: 4453-15.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdice Maria da Silva de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB Comercio de Eletrodomésticos Ltda - 

Eletrokasa

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio da Silva Ferreira - 

OAB:21.698-A, Dennis Machado da Silveira - OAB:57752 MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das 

custas para desarquivamento do feito. O recolhimento das custas poderá 

ser feito através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias 

online - Primeira instância, bem como para comprovar nos autos o 

pagamento no mesmo prazo.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5948 Nr: 30-13.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iza comercio Derivados de Petróleo Ltda, 

Romero Molina Trindade, Benedita I. C. M. Trindade

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos conforme decisão de 

fl. 274, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 160/2018

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 a Portaria nº 108/2018/DF, de 11.6.2018, que 

estabeleceu a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o 

mês de agosto de 2018;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

CONSIDERANDO acordo de permuta entre os magistrados Jean Louis Maia 

Dias e Darwin de Souza Pontes;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 108/2018/DF, de 11.6.2018, no 

que tange ao Plantão Judiciário Regional do Polo IX desta Comarca, no 

período abaixo especificado:

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX:

Período: Dias 18 e 19 de AGOSTO de 2018

Juiz (a): DARWIN DE SOUZA PONTES

Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana - MT

Telefones: (66) 3478-1555 e (66) 99925-8277

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 17 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274617 Nr: 3850-43.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egidio Vinicios de Oliveira, Luisa Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacy Hone Oliveira Silva, Rosália Gomes de 

Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Sousa - 

OAB:43825/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos
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 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)Paulo 

Henrique Gomes Marques , para que devolva os autos acima epigrafados 

em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 

234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282595 Nr: 8655-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco da Silva Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Leite de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278563 Nr: 6378-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção Luz, Alexandre Augusto de 

Souza, VIVIANE SOARES FREITAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 

16.691-A, Maria Amélia C. Mastorosa Vianna - OAB:MT-16555-A, 

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 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 do complemento da diligência do(a) 

oficial(a) de justiça Julio Cesar Gontijo no valor de R$1758,00( um mil e 

setecentos e cinquenta e oito 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.: 209128 Nr: 8980-19.2015.811.0004

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPL, EdT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA GOMES DA ROSA - 

OAB:8487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a retirar nos autos cópia da certidão de nascimento 

devidametne averbada, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99594 Nr: 4598-56.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Paulo Rocha Kaminski, Mario Takatsuka, Rafael 

Beraldo Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638, Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Márcio de Lara 

Soriano - OAB:nº 3.946, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244294 Nr: 2266-72.2017.811.0004

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Samir Mahmud Castro Wadi - OAB:19.003, 

Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado, para que fique ciente 

acerca da diligênca negativa do oficial de justiça, conforme certidão 

encartada em fls. 45/46, noque tange às testemunhas arroladas para 

oitiva em audiência e instrução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253779 Nr: 8855-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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.: 250560 Nr: 6627-35.2017.811.0004

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO ROGERIO MURANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 
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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.”

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179977 Nr: 1953-19.2014.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Rodrigues Neto, Adão Lopes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heroldino de Tal, Herondino Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - OAB:MT 

12.672

 14.Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC c/c o art.456, §1º, da CNGC-MT e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 485, I, CPC/2015.15.SEM condenação em custas e 

honorários processuais.16.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.17.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284487 Nr: 9785-64.2018.811.0004

 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: Rosangela Cristina da Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Orlando Bertipalha, Maria de 

Lourdes Lima, Valdirene Aparecida Lima Bertipalha, Sérgio Alves Souza, 

Herminia Rodrigues Ramos Bertipalha, Arquimedes de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18.Diante do exposto, e de tudo que nos autos consta, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 19.CITEM-SE os Requeridos, no 

endereço declinado na inicial, e INTIMEM-SE-OS para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 05 DE NOVEMBRO DE 

2018, ÀS 08h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).20.Nessa audiência 

as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.21.Não 

havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 22.DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.23.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189200 Nr: 9648-24.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Alberto Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eunice Leandro da Silva

 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: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 Vistos.

1. A fim de aferir quem detém a propriedade do imóvel, até para possibilitar 

a análise do pedido de fls. 86/87, INTIME-SE a parte requerente para juntar 

matrícula atualizada dos dois imóveis que pretende usucapir. FIXO prazo 

de 15 (quinze) dias.

 2. Após, CERTIFIQUE-SE o cumprimento de todas as determinações de fl. 

44vº.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 44988 Nr: 1208-88.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Beatriz Moeller, Harold Moeller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, Rosangela da Rosa Correa - OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 VISTOS.

1. Em análise aos autos, percebo manifestação da parte autora, às fls. 82, 

com pedido de que seja oficiado ao Departamento de Trânsito do Estado 

de Mato Grosso a fim de se obter informações do veículo objeto da ação.

2. Tendo em vista que cabe à própria parte promover diligencias para a 

angariação de informações, INDEFIRO o pedido manejado às fls. 82.

3. Assim, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar pelo o que entende de direito para prosseguimento do feito.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261160 Nr: 13726-56.2017.811.0004

 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): Fabiana Nápolis Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Dessa forma, imperiosa a concessão da medida liminar, haja vista a 

presença dos seus requisitos autorizadores. 9. Diante do exposto DEFIRO 

A LIMINAR postulada e DETERMINO A BUSCA E APREENSÃO do veículo 

da marca/modelo FORD/ RANGER XLT 13P, cor PRETA, ano/modelo 

2009/2010, chassi: 8AFER13P6AJ283258, PLACA EAQ-0202, RENAVAM 

00180509101, conforme descrito na inicial. 10. Executada a liminar, 

CITE-SE a Requerida 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. 11. O veículo ficará depositado com os representantes legais 

do requerente. 12. 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. 13. Expeça-se o 

necessário. 14. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170444 Nr: 2810-02.2013.811.0004

 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: Ana Tereza Negrão Spanholi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Votorantim, Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030, Victor Regis Brito Parreira - OAB:MT 14.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG-78.069, DIOGO IBRAHIM CAMPOS 
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- OAB:13296/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277, Paula Prates 

Boggione Guimarães - OAB:MG - 127.451

 Vistos.

1. Analisando os autos, verifico que o requerido apresentou embargos de 

declaração em fls.256/257, a fim de ser sanada a contradição na decisão 

de fls.254, que homologou os cálculos apresentados às fls.218/246.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Como se sabe, o art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos 

de declaração quando a decisão ou sentença judicial for omissa, obscura 

ou contraditória ou contiver erro material, vejamos:

 “art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.” (grifei)

4. Ao analisar os autos, constato que merece prosperar a manifestação 

do requerido, uma vez que a decisão proferida à fl.254, foi contraditória no 

que diz respeito a homologação de cálculos, vez que deveria homologar o 

laudo pericial grafotécnico aportado às fls.218/246.

5. Assim, a fim de sanar a referida contradição,

 DISPOSITIVO

6. Diante do exposto, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC/2015, 

acolho os embargos de declaração por serem tempestivos e lhes dou 

provimento para retificar a decisão de fls.254, que passará a vigorar da 

seguinte forma:

“1. HOMOLOGO o laudo pericial de fls.218/246, para que surta os jurídicos 

e legais efeitos.

2.Ainda, considerando a desnecessidade de produção de outras provas, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão. “

7. INTIMEM-SE as partes acerca do teor desta decisão, abrindo-se 

novamente o prazo assinalado no item anterior, para que manifestem-se 

nos autos, em atenção ao princípio da lealdade processual.

8. Por fim, DEFIRO o pedido formulado pela autora à fl.200 e, via de 

consequência, DETERMINO a retificação de seus dados junto ao Sistema 

Apolo.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209158 Nr: 8995-85.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeilson Gonçalves Mendes - 

OAB:20.065/MT, Ana Carolina de Jesus P. S. Scotton - OAB:MT 

20.659, ROMÁRIO RIBEIRO DA SILVA - OAB:19903/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto, com fulcro no art. 528, § 3º, CPC, DECRETO a 

PRISÃO CIVIL de ELVIO RODRIGUES ROMERO, por 60 (sessenta dias), 

pelo não pagamento de débitos alimentícios referentes às parcelas 

vencidas, conforme calculo apresentado às fls. 93.12.EXPEÇA-SE 

mandado de prisão em nome do executado, fazendo constar os valores 

das parcelas vencidas e as vincendas no curso do processo, 

devidamente atualizadas, devendo a prisão cessar tão logo seja quitada a 

dívida.13.OBSERVE-SE que o executado deve ficar isolado dos detentos 

condenados e de alta periculosidade, considerando o caráter excepcional 

da medida coercitiva ora determinada.14.Ciência ao Ministério 

Público.15.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270669 Nr: 1452-26.2018.811.0004

 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: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:390872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a certidão de fls. 47 e consequentemente a não 

realização da Audiência por falta da citação da parte requerida.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço informado às fls. 48, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que REDESIGNO para o dia 05 DE 

NOVEMBRO DE 2018, às 09hrs00min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu 

advogado.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201480 Nr: 4668-97.2015.811.0004

 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 Eunice Leandro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Alberto Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 21.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela antecipada formulado.22.Não havendo questões 

prejudiciais ou vícios processuais a serem sanados de ofício, DOU O 

FEITO POR SANEADO.23.INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias.24.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190570 Nr: 10711-84.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Nova Era Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 6.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido do requerente e, com fulcro no art.702, §8º, 

CPC/2015, DECLARO CONSTITUÍDO de pleno direito em título executivo 

judicial a obrigação de SUPERMERCADO NOVA ERA LTDA ME no 

pagamento da quantia de R$ 22.227,54 (vinte e dois mil duzentos e vinte e 

sete reais e cinquenta e quatro centavos), representada pela cédula de 

crédito bancário de fls.62/66, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC somente a partir de 14/10/2014, uma vez 

que ação já foi proposta com o débito atualizado até a aludida 

data.7.CONVERTO o mandado inicial em mandado EXECUTIVO, nos termos 

do art. 702, §8º, CPC/2015, devendo o feito prosseguir na forma prevista 

no Livro I, Título II, Capítulo III do Código de Processo Civil/2015 (arts. 523 a 

527 – cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa).8.CONDENO o réu no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC.9.Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, CPC/2015.10.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238781 Nr: 15313-50.2016.811.0004

 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: Angélica Toledo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, ANDRÉ LUIS DE JESUS LAURINDO - OAB:18.483/MT, 

Jessica Nunes da Silva - OAB:MT 18.272

 DISPOSITIVO:19.Diante de tudo que dos autos consta, REJEITO as 

preliminares arguidas pelo demandado.20.De outro norte, não havendo 

sido constatada irregularidades passíveis de macular a marcha 

processual, DOU O FEITO POR SANEADO.21.Ao considerar que as partes 

não deduziram as provas que entendem necessárias a comprovação do 

alegado, INTIMEM-SE-AS para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.22. Após, voltem-me conclusos para análise.23.Intimem-se as 

partes na pessoa de seus respectivos patronos. 24.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167046 Nr: 9692-14.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edward Feitosa Vieira Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Gomes Ferreira, Júlio César Barges de 

Rezende, Júlio César & Roberto Advogados Associados S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio César Borges de 

Rezende - OAB:8583-DF, Roberto Gomes Ferreira - OAB:11.723 - DF

 Cerifico e dou fé que, tendo em vista o bloqueio realizado nos autos, 

conforme fls. 496/497 e, em cumprimento a decisão de fl. 494, impulsiono 

os presentes autos para intimar o executado, via DJE, para que no prazo 

de 5 dias, se manifeste conforme § 3º, artigo 854 do CPC.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276531 Nr: 5113-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Maria Neves Messias Drumond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Fidelis de Almeida, EVA MARIA DOS 

PASSOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento da decisão servindo como mandado de manutenção de 

posse e mandado de citação do confinante, no valor total de R$ 36,00 

(trinta e seis reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248471 Nr: 5202-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Henrique Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o ofício de fl. 79, expedido pela 

Diretoria do Fórum desta Comarca informando que deixou de transferir o 

valor de R$ 36,00 para a conta do Oficial de Justiça, uma vez que a guia 

recolhida pertence à Comarca de Rondonópolis/MT, prodedo ao 

impulsionamento destes autos para intimar a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias efetuar o depósito da diligência do Oficial de no valor de R$ 

36,00 (trinta e seis reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para 

emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos. 

Outrossim, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de fl. 78, 

informando que deixou de proceder ao cumprimento dos demais atos, uma 

vez que valor depositado ter sido suficiente apenas para a realização da 

citação, procedo a intimação do autor, também via DJE, para que, no 

mesmo prazo, se manifeste acerca de referida certidão e, caso queira, a 

expedição de mandado de penhora, que proceda o recolhimento da 

diligência devida (R$ 18,00), conforme acima mencionado.

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264466 Nr: 15808-60.2017.811.0004

 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 Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXMAR CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 39 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 7245-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nimar Amorim Vilela, Izis Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - OAB:18.582/0, 

KAYO RONNARO SILVA DIAS - OAB:22.433, PEDRO AUGUSTO SANTOS 

DE SOUZA - OAB:20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 7245-77.2017.811.0004, 

Protocolo 251371, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15288 Nr: 207-44.1999.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício, Mônica Moreira Marques Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Paz de Oliveira, Marmoraria Vale da 

Pedra Ltda, Lúcia Mara Paz de Oliveira, Patrícia Maria Simões Paz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRA 

KELLY CHAVES SBRISSA, para devolução dos autos nº 

207-44.1999.811.0004, Protocolo 15288, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279768 Nr: 7083-48.2018.811.0004

 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: Amarildo Venâncio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Bernardes Guimarães Prudente
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILVANDA NERES DE JESUS - 

OAB:25212/O, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRA 

KELLY CHAVES SBRISSA, para devolução dos autos nº 

7083-48.2018.811.0004, Protocolo 279768, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181267 Nr: 3143-17.2014.811.0004

 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: Valdiza da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ENRIQUE DE MELO, MARCO ANTONIO 

EURIPEDES DE MELO, Espólio de Jesus Ferreira de Melo, Mauro Luis de 

Melo, Maria Aparecida de Oliveira Melo, Rozane Donizete de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:OAB/MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YANN DIEGGO 

SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

3143-17.2014.811.0004, Protocolo 181267, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220768 Nr: 3270-81.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlon César Pereira Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lares Materiais Para Construção Ltda, Antônio 

da Silva Barreto Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 3270-81.2016.811.0004, 

Protocolo 220768, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202663 Nr: 5299-41.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:199916/O MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ LOPES 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 5299-41.2015.811.0004, 

Protocolo 202663, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 198116 Nr: 2560-95.2015.811.0004

 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: Valdici Maria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ursina Antonia de Araujo, TERCEIROS 

INCERTOS E NÃO SABIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS, 

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

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos. Trata-se de Ação de INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA movida por ELBA PINHEIRO MEIRELLES em 

desfavor de JEOVANI PINHEIRO MEIRELLES, qualificada nos autos, 

conforme fatos e fundamentos lançados às folhas 04/08.A parte autora 

instruiu a exordial com os documentos de folhas 09/13. O feito foi 

despachado inicialmente às folhas 14 verso, deferindo a interdição 

provisória do requerido e nomeação de curadora provisória à ré, na 

pessoa da autora.Designado interrogatório, este não pode ser realizado 

com a presença da interditanda, conforme consta da ata de folhas 21. 

Foram elaborados estudos pela equipe forense. Citado o requerido, 

quedou-se silente, tendo sido nomeado curador, que se manifestou às 

fo lhas 31/32.Houve mani festação min is ter ia l  às  fo lhas 

33/34.Determinou-se a elaboração de laudo pericial, por meio do sistema 

único de saúde municipal.Vieram aos autos, o relatório de folhas 40 e, 

folhas 55/56.O Ministério Público Estadual, às folhas 59/62, opinou pela 

procedência dos pedidos inicias. E O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO.Cuida-se de Ação de INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA movida por ELBA PINHEIRO MEIRELLES em desfavor de 

JEOVANI PINHEIRO MEIRELLES, qualificada nos autos, conforme fatos e 

fundamentos lançados às folhas 04/08.Pela análise dos autos verifico 

que, esta demanda já comporta providência final a teor do que dispõe o 

art. 355 do Estatuto Processual Civil, haja vista que, embora no caso em 

tela traga em seu bojo questões de fato e de direito, são desnecessárias 

outras provas para o deslinde da vexata quaestio, em razão das provas 

robustas já coligidas. De outra banda constata-se que se encontram 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não 

havendo questões prévias (preliminares ou prejudiciais) a serem 

apreciadas, tendo sido, inclusive sido os autos submetido ao crivo do DD. 

Representante do Ministério Público Estadual, na qualidade de fiscal da 

ordem jurídica, que, por meio de judicioso parecer, ao final pugnou pelo 

julgamento do processo no estado em que se encontra.Deste modo, 

declaro o feito saneado, passando-se, de imediato, à análise do mérito da 

ação.Como se sabe, a interdição é uma medida de amparo àqueles que 

por enfermidade ou deficiência mental, não possuem o necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil, seja de forma parcial 

ou total, conforme elenca o artigo 1.767 do Código Civil. Vejamos: “Art. 

1.767. Estão sujeitos a curatela:I - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade;(Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015) II - (Revogado); III - os ébrios habituais e os viciados em 

tóxico;IV - (Revogado);V - os pródigos.”No caso em exame, constata-se 

que restou comprovado que a requerida não possui capacidade para 

exprimir sua vontade, em razão de a interditanda se encontrar acometida 

por “transtornos mentais” e “totalmente incapaz em realizar suas tarefas 

do dia a cita...” (sic. Fls. 56)O diagnóstico acima referido fora referendado, 

por meio do laudo médico expedido pelo Dr. RAFAEL BRANCO – médico - 

Perita médico Judicial – CRM-MT 9480, datado de 29.08.2017.Os 

documentos de folhas 10/13, corroboram os fatos narrados na exordial. 

De igual forma, é o que consta na certidão de folhas 32, assinalada pela 

Oficiala de Justiça deste juízo, quando da inspeção in loco, cabendo 

destacar:Corrobora-se, ainda, os fatos aduzidos na peça madrugadora, 

os laudos psicossocial acostado às folhas 24/26 e 27 e verso, exarados 

pela equipe multidisciplinar forense. Dessa forma, entendo suficientemente 

comprovado que a requerida, por causa permanente consubstanciada em 

doença de Alzheimer, comprovada por meio dos lautos de folhas 13 e 40 e 

56, não pode exprimir sua vontade, restando, inclusive impossibilitada de 

realizar qualquer ação vital básica para a sobrevivência humana. Em 

outras palavras, resta cristalinamente comprovado que as seqüelas 

deixadas pela enfermidade sofrida pela interditanda a torna plenamente 

incapacidade de desenvolver atos em geral da vida civil sem que alguém a 

represente, conforme as provas coligidas nos autos.Com estas 

observações é de rigor a aplicação das normas vigentes no ordenamento 
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jurídico com o fito de resguardar a dignidade da pessoa humana da 

interditanda, especialmente quanto a sua incolumidade física além de dos 

interesses da vida civil, deferimento o pleito na forma suplicada na 

exordial, com a anuência do douto membro do e nomeação de curador 

para visando resguardar seus interesses. Eis o que reza a jurisprudência 

pacificada pelas Egrégias Cortes em nosso país: “PEDIDO DE CURATELA - 

'ENFERMO OU PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA' - PESSOA IDOSA COM 

GRAVE LIMITAÇÃO DE LOCOMOÇÃO, DECORRENTE DE SEQUELA DE 

ACIDENTE CEREBRAL VASCULAR - DIFICULDADE DE DESEMPENHAR 

ATIVIDADES COTIDIANAS, SEM AJUDA DE TERCEIROS - NOMEAÇÃO DE 

CURADOR PARA CUIDAR DE SEUS NEGÓCIOS E BENS - POSSIBILIDADE - 

ART. 1.780, DO CÓDIGO CIVIL - 'CURATELA-MANDATO', DE MENOR 

EXTENSÃO. INTERDIÇÃO - DESCABIMENTO - CAPACIDADE MENTAL 

PRESERVADA. - O Código Civil, em seu art. 1.780, prevê modalidade mais 

restrita de 'curatela', distinta daquela disposta nos artigos 1.767 e 1.779, 

voltada à proteção do enfermo e do portador de deficiência física, que, 

embora estejam em pleno gozo de suas faculdades mentais, encontrem-se 

impedidos de se locomover e de desempenhar suas atividades, 

afigurando-se possível e recomendável, nessas hipóteses, a nomeação 

de curador para cuidar de seus bens e negócios, sem que haja, todavia, 

interdição do curatelado. - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 

10183081487401001 MG, Relator: Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 

07/05/2013,Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/05/2013)“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. 

IDOSO COM GRAVES SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. 

NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. Tendo em 

vista a incapacidade do interditando para se locomover, se comunicar - e, 

portanto, exprimir sua vontade -, bem como o grave quadro de saúde 

apresentado, é imperiosa a decretação de sua interdição provisória, com a 

nomeação de curador, visando resguardar seus interesses, inclusive para 

fins de recebimento de seu benefício previdenciário, até mesmo para que 

lhe sejam proporcionados os necessários cuidados que sua condição de 

saúde requer. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento 

Nº 70052841244, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 28/03/2013)(TJ-RS - AI: 

70052841244 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 

28/03/2013,Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 03/04/2013)”Oportuno sublinhar que, embora a legislação processual 

civil prescreva que, neste tipo de procedimento há necessidade de que 

parte interditanda seja submetida à nova perícia, neste caso em concreto, 

tal providência se torna desnecessária, em razão da prova documental 

produzida, inclusive, instruída por perícia médica extrajudicial elaborada 

por profissional habilitado. Faço grifar o aresto abaixo emanado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, para reforçar acerca da possibilidade de 

dispensa da produção de nova prova em juízoem casos dessa natureza, 

vejamos:“CIVIL E PROCESSUAL. INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO 

CPC. NÃO REALIZADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Constatado 

pelas instâncias ordinárias que a interditanda, por absoluta incapacidade, 

não tem condições de gerir sua vida civil, com amparo em laudo pericial 

(extrajudicial) e demais elementos de prova (...) a falta de nova perícia em 

juízo não causa nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade 

dispensável (art. 244 do CPC). 2. Recurso especial não conhecido”. 

Recurso Especial n. 253733/MG (2000/0031067 0), 4ª Turma do STJ, Rel. 

Min. Fernando Gonçalves. j. 16.03.2004, DJ 05.04.2004.DISPOSITIVO: Ante 

o exposto e pelo mais que dos autos consta, em sintonia com o parecer 

ministerial de folhas 41/42, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para 

DECRETAR A INTERDIÇÃO de URSULINA ANTONIA DE ARAUJO, 

qualificada nos autos, DECLARANDO-A ABSOLUTAMENTE INCAPAZ de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma artigo 1.767, incisos 

I, do Código Civil Brasileiro. Via de conseqüência, nomeio à interditanda, 

como curadora, a senhora VALDICE MARIA DE FREITAS, qualificada nos 

autos, que deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio, 

ficando desde já dispensada de especializar hipoteca legal, face à 

alegada e comprovada pobreza acrescida da inconteste idoneidade da 

requerente.Por fim, em obediência ao disposto no § 3º do artigo 755 do 

Código de Processo Civil c/c o artigo 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas naturais, e 

publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que 

estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerão por 06 (seis) meses; na imprensa local 01 

(uma) vez e, no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a 

causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, 

os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.Sem custas, forte 

nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado e cumprida todas as determinações acima, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 27 de abril de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200623 Nr: 4161-39.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Eloy Amaral & Silva

 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: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Certifico e dou fé que os recursos de apelação interposto pelo requerente 

e requerido às fls. 65/144 e 145/147, respectivamente, são tempestivos e 

isentos de preparo, uma vez que o requerente é beneficiário da justiça 

gratuita e o segundo é ente público. Outrossim, inicialmente, impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 

15 dias, querendo, apresente suas contrarrazões ao recurso interposto.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2975 Nr: 1309-09.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Ariano Sodré, Marly Ferreira Neves Sodré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alves Cruvinel de Lima, Simone Cirene 

de Paiva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ARIANO SODRÉ - 

OAB:3952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em consulta do site do TJ/GO, constatei que a 

carta precatória distribuída na 2ª Vara Cível da Comarca de 

Piracanjuba/GO foi distribuída via Processo Judicial Eletrônico nº 

5449878.38.2017.8.09.0123 e desde 24/05/2018 não há movimentação, 

motivo pelo qual será expedido ofício àquele Juízo, solicitando a devolução 

da deprecata devidamente cumprida, no prazo de 10 dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89733 Nr: 3608-02.2009.811.0004

 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: MVdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o artigo 1.282 da CNGC, impulsiono 

os presentes autos para intimar pessoalmente o requerente, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187573 Nr: 8356-04.2014.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPCdSF, Valdomiro de Jesus Ferreira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 138 e, nos termos do artigo 1.282 da CNGC e, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o requerente, para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275452 Nr: 4395-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Santos e Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do pedido do exequente às fls. 58/59, DEFIRO na forma como 

manejado e, por corolário, RETIFICO o item 10 da decisão de fls. 49/50, 

nomeando o EXEQUENTE como depositário das mercadorias e acessórios 

arrestados.

 2. CUMPRA-SE a decisão retro.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200837 Nr: 4291-29.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celson Nandes Rocha de Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alencar da Silva - 

OAB:9244/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOMEIO novo perito, conforme o artigo 468, II do Código de Processo Civil, 

o Sr. Valdo de Sousa, CRM/MT nº 2034, podendo ser encontrado a Rua 

Valdir Rabelo, nº 696, Multiclinica, Centro, nesta cidade.INTIME-SE para 

agendar data e hora, que não poderá ultrapassar o período de 06 (meses) 

da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo informar ao 

oficial de Justiça a fim de intimação das partes.O requerente deverá se 

apresentar para a perícia na data designada portando todos os seus 

exames.Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser 

devidamente justificada, sob pena das responsabilidades leais e 

administrativas.Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitrado para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e 

vinte e cinco reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º 

da Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.Faculto desde já, 

nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de Processo Civil, 

às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação do despacho 

de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e apresentar 

quesitos.Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez). Decorrido o prazo certifique-se e 

venham os autos conclusos para Designação de audiência.Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 07 de agosto de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226468 Nr: 6753-22.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemarcio Comercio e Industria de Bebidas 

Ltda, Afonso Marcio Braga Nascimento, Joselina Gualberto de Moraes

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 PROCESSO CÓD. 226468

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Josemarcio Comércio e Industria de Bebidas Ltda e 

outros.

 Deferido o pedido de penhora online em contas em nome dos executados, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Entretanto, considerando que o valor encontrado nas contas de Afonso 

Marcio Braga Nascimento sequer custeia as providências burocráticas da 

execução, desbloqueio o valor de R$10,64 e de R$1,74.

Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 13 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284516 Nr: 9799-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCL EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GERALDI ARRUY - 

OAB:262355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo que consta dos autos, defiro a liminar requerida 

para suspender a exigibilidade do lançamento tributário ITBI em favor da 

impetrante MCL Empreendimentos e Negócios LTDA no tocante a operação 

realizada que integralizou os imóveis de matrícula 34.494, 34.495, 34.496, 

1.401 e 4.062 em seu capital social. Nos termos do artigo 7º, inciso I e II da 

Lei 12.016/2009, NOTIFIQUE a autoridade tida como coatora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações e junte documentos que entender 

pertinentes.Após, remetam-se ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 16 de agosto de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272688 Nr: 2760-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Rosa Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente, a pretensão inicial, para tão somente determinar 

que a Fazenda Pública Estadual se abstenha em definitivo de lançar o 
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Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e de Serviços em relação à 

operação objeto da Notificação 28039/693/111/2018.Por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme art. 10, XXII da Constituição Estadual e art. 25, da Lei 

12.016/2009.Ciência ao Ministério público.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 17 de agosto de 

2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248430 Nr: 5176-72.2017.811.0004

 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: YVV, SPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 PROCESSO 5176-72.2017.811.0004 - CÓDIGO 248430

Vistos.

Em razão da petição de fls. 82/83, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 25 de setembro de 2018, às 15h00min (MT).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189830 Nr: 10174-88.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSdS, CSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Arlete Alves do Nascimento - OAB:14024/MT, 

Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, Leonardo André 

da Mata - OAB:MT 9.126, ROSIMEIRE CRISTINA ANDREOTTI - 

OAB:24.038

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 136/142, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193037 Nr: 12395-44.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Renato de Castro, Orival Lagares da 

Silva, Fausto Almança de Carvalho, Fernando Lagares Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336/GO, Wemerson Rogerio Alves de Moraes - 

OAB:15486-A

 INTIMAÇÃO dos patronos dos acusados, para no prazo legal, 

apresentarem suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 65737 Nr: 8650-37.2006.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.C.J. Cartório 1º Oficio de Barra do Garças, 

Eldo Jacarandá Júnior, Helena Costa Jacarandá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/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 exequente, para manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, prazo 

CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283911 Nr: 9409-78.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Furquim Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wildimar Gomide Sandoval, Sebastião Barbosa 

da Silva Sandoval

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Leal Cândido - OAB:, 

Limirio Martins Sobrinho - OAB:6338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo ao patrono da parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça a quilometragem a ser 

percorrida pelo Oficial de Justiça nos cumprimentos dos Mandados de 

Notificação, bem como, em igual prazo, depositar o valor de tal diligência, 

ciente de que o valor por quilômetro rodado é de no valor de R$ 2,50 (dois 

reais e cinquenta centavos), devendo ainda efetuar o deposito no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida 

junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214468 Nr: 12155-21.2015.811.0004

 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: Adile Paula da Macena

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12155-21.2015.811.0004 – Código 214468

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONVERSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

ACIDENTÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por ADILE 

PAULA DA MACENA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS.

 Diante da necessidade de perícia nos autos, foi nomeado o Dr. Kleide 

Coelho de Lima para realiza-la, entretanto o mesmo permaneceu inerte, 

transcorrendo o prazo para a realização da perícia.

Tendo em vista o valor da causa e o prejuízo decorrente do atraso no 

processo, conforme consta no artigo 468, II, §1° do CPC, DETERMINO que 

o CRM (Conselho Regional de Medicina) seja oficiado da desídia do 

profissional citado acima.

 Desse modo, NOMEIO novo perito, conforme o artigo 468, II do Código de 

Processo Civil, Dra. Renata Prudêncio Fernandes Vilarinho, médica, 

podendo ser encontrada na Rua Mato Grosso, nº 368, Clínica Gênesis, 

fone 3405-7378, Barra do Garças-MT.

INTIME-SE para agendar data e hora, que não poderá ultrapassar o 

período de 06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da 

perícia, devendo informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das 

partes.

O requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitrado para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 
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dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos para 

Designação de audiência.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176379 Nr: 10355-26.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derci Nardes Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 10355-26.2013.811.0004 – Código 176379

Vistos.

Nomeio como perito do juízo, independentemente de termo de 

compromisso, o Sr. Glenio Ferreira Belem, podendo ser encontrado a Rua 

Pires de Campos, nº 287B, Centro, em Barra do Garças/MT, com número 

para contato (66) 3401-8882, para que preste seu contributo ao feito, em 

liquidação de sentença, nos moldes da decisão de fls. 139/143.

Deverá o perito apresentar proposta de honorários em 10 (dez) dias, a 

contar da sua intimação, bem como indicar, neste mesmo prazo, 03 (três) 

datas distintas - com intervalos de 20 (vinte) dias entre uma e outra - em 

que poderá iniciar os trabalhos.

 Após, deverão as partes se manifestar sobre a proposta de honorários.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182081 Nr: 3870-73.2014.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Martino Bet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fibra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O, Neuri Luiz Pigatto Filho - OAB:11974/MS

 VISTOS.

Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos artigos 

319 e 320 do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido.

Após, cite-se a parte executada para que pague o valor devido, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto, conforme art. 523 do CPC, bem 

como incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

remanescente, nos termos do artigo 523, §1º do mesmo dispositivo.

Decorrido o prazo para pagamento e não o tendo ocorrido, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora para que sejam penhorados tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito, precedendo-se também a 

avaliação dos bens e intimando as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282592 Nr: 8653-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adailton de Souza Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Antonio Leite de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elizabeth Martins - OAB:5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cumpra-se a decisão de fls. 38/40, observando a retificação dos dados 

do requerido fornecido às fls. 59/66.

Promovam-se as devidas alterações na capa dos autos e sistema Apolo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206925 Nr: 7716-64.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias, G. Bento de Campos 

& Cia Ltda, Gabriel Bento de Campos, Geralmino Alves Rodrigues Neto, 

Celson José da Silva Sousa, Ailton Alves Teixeira, Paulo Sérgio da Silva, 

José Maria Alves Filho, Reinaldo Silva Correia, Maria José de Carvalho, 

João Rodrigues de Souza, Valdei Leite Guimarães, Odorico Ferreira 

Cardoso Neto, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva, Júlio 

César Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672, Daniela Cortes Schulze Machado - 

OAB:17315, Izaias Mariano dos Santos Filho - OAB:5313-A, Paulo 

Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Rafael Muller Cabral de Araújo - 

OAB:21.101, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 No que diz respeito ao bloqueio de bens, embora não seja possível de 

antemão apontar de forma exata qual seria quantidade de dinheiro para 

arcar com eventuais munições e ressarcimentos, considerando que o 

autor da ação o fez em sua última peça juntada, faculto ao demandado 

Júlio que deposite em juízo R$50.000,00 para garantia do interesse público 

futuro, no caso de procedência, destacando que o valor será restituído no 

caso de improcedência ou sobra na execução.No mais, certifique sobre 

as citações realizadas e os respectivos prazos de contestação.Havendo 

peças defensivas que tragam preliminares, diga o Ministério 

Público.Intime-se.Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 230717 Nr: 9557-60.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauriston Balbino de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Decisão

Autos nº 230717

1. Retifique-se o trânsito em julgado para o Ministério Público, fazendo 

constar na guia a data de 13.10.2014.

2. Inexiste prescrição ou outra causa extintiva de punibilidade a ser 

declarada.

3. Diante da informação de fls. 55/56, a prestação de serviços à 

comunidade foi convertida em interdição de direitos, consistente no dever 

de comparecimento mensal em juízo por 30 (trinta) vezes.

4. Embora pessoalmente intimado, o reeducando não iniciou o cumprimento 

da interdição temporária de direitos e nem justificou a tempo o não 
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cumprimento, razão pela qual foi decretada sua regressão cautelar, com a 

consequente expedição de mandado de prisão.

5. À fl. 70, a Defesa requereu a reconsideração tanto da decisão que 

modificou a forma de cumprimento da pena (fl. 57), quanto da decisão que 

decretou a regressão e consequente prisão (fl. 65), sob o argumento que 

o reeducando estava cumprindo regularmente a pena na forma imposta 

inicialmente não junto à Secretaria de Obras, mas sim junto à Secretaria de 

Ação Social, tendo, inclusive, acostado documentos comprobatórios às 

fls. 71/77.

6. Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente à pretensão defensiva.

7. Diante disso, acolho a justificativa apresentada à fl. 70, pelo que 

desconstituo a regressão cautelar decretada à fl. 65, e determino o 

imediato recolhimento do mandado de prisão expedido nos autos.

8. Em razão de o reeducando já estar cumprindo a prestação de serviços 

à comunidade desde março de 2017, mantenho como forma de 

cumprimento da pena, a prestação de serviços à comunidade, devendo 

ser oficiado à Secretaria de Ação Social, com sede no CSU do Bairro 

Santo Antônio, para que informe a este juízo mensalmente a frequência do 

reeducando naquele local, bem como as atividades desenvolvidas.

9. Intime-se pessoalmente o reeducando para que cumpra fielmente as 

condições assumidas em audiência admonitória de fl. 49, sob pena de 

regressão para regime mais gravoso.

10. Incabível a aplicação do Decreto n. 9.246/17, eis que houve 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, 

conforme inconstitucionalidade reconhecida na MC/ ADI n. 5874/DF.

11. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 14.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 230717 Nr: 9557-60.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauriston Balbino de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 7.Diante disso, acolho a justificativa apresentada à fl. 70, pelo que 

desconstituo a regressão cautelar decretada à fl. 65, e determino o 

imediato recolhimento do mandado de prisão expedido nos autos.8.Em 

razão de o reeducando já estar cumprindo a prestação de serviços à 

comunidade desde março de 2017, mantenho como forma de cumprimento 

da pena, a prestação de serviços à comunidade, devendo ser oficiado à 

Secretaria de Ação Social, com sede no CSU do Bairro Santo Antônio, 

para que informe a este juízo mensalmente a frequência do reeducando 

naquele local, bem como as atividades desenvolvidas.9.Intime-se 

pessoalmente o reeducando para que cumpra fielmente as condições 

assumidas em audiência admonitória de fl. 49, sob pena de regressão 

para regime mais gravoso.10.Incabível a aplicação do Decreto n. 9.246/17, 

eis que houve substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direitos, conforme inconstitucionalidade reconhecida na MC/ ADI n. 

5874/DF.11.Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 14.08.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 208308 Nr: 8493-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Tadeu Alves Pinheiro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Daniel Pinheiro 

Bastos - OAB:OAB/DF 29.986, Gleydson Lucas de Oliveira - 

OAB:OAB/DF 28.417

 Decisão

Autos nº 208308

1. Ante a pretensão de mudança para a comarca de Formosa-GO, 

manifestada pelo reeducando, solicite-se anuência ao respectivo juízo 

para fins de remessa da execução àquela comarca.

2. Anuindo, proceda-se na forma do art. 7º, da Resolução nº. 113/2010, 

do CNJ.

 3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 15.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 273149 Nr: 3043-23.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Miller Conceição Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15674

 Decisão

Autos nº 273149

1. O reeducando, por intermédio de seu advogado postula a remessa dos 

autos para a comarca de Primavera do Leste-MT, aduzindo ter 

estabelecido seu domicílio naquela urbe, juntando comprovante de 

endereço à fl. 190-v.

2. Tratando-se de execução de pena cujo regime prisional é diferente do 

fechado, bem como se tratando de remessa dos autos para comarca 

deste mesmo Estado da Federação, prescindível a solicitação de anuência 

para o juízo de destino, pelo que defiro a pretensão de fl. 189, e determino 

a remessa imediata deste executivo para a Comarca de Primavera do 

Leste-MT.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Garças, 16.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 235113 Nr: 12825-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Biscaldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Fonseca Carvalho - 

OAB:MT 16.969

 Decisão

Autos nº 235113

1. Pena já declara extinta, pelo cumprimento, na sentença de fl. 39.

 2. Intime-se Maria da Guia Barbosa Nobrega (irmã da vítima), portadora do 

CPF nº. 451.883.781-91, residente na Rua dos Alpes, 1546, Bairro São 

João, em Barra do Garças, telefone: 3401-2818, para que informe nos 

autos no prazo de 10 (dez) dias, se a vítima José Edmilson Barbosa 

Nóbrega, deixou herdeiros para fins de levantamento do valor depositado 

nestes autos a título de prestação pecuniária.

3. Não havendo manifestação no aludido prazo, destine-se o valor de fl. 

37, para os fins da Resolução n. 154/CNJ.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 16.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 102294 Nr: 7297-20.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Arantes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 “1. Absolvo o réu. 2. Destrua-se a faca apreendida (fl. 36). 3. Arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 205057 Nr: 6625-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Em 16.08.2018, às 17hrs15min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Marcos 

Brant Gambier Costa e o Advogado Gilmar Moura do Nascimento (OAB/MT 

19.048). Presente o flagrado. Realizada a custódia. O Ministério Público 

manifesta pela homologação do flagrante, convertendo-o em preventiva. 

Por sua vez, a defesa técnica requer a concessão de liberdade provisória 

ao flagrado, aplicando-lhe cautelares diversas da prisão. Após, em áudio, 

o MM. Juiz decidiu: “1. Não verificando vícios, homologo o flagrante. 2. 

Verifico que em desfavor do flagrado foi distribuída ação penal com 

código 205057/1°VaraCriminal, onde inclusive possui condenação a pena 

de 02 (dois) anos e 60 (seis) meses, transitada em julgada por crime de 

tráfico. 3. Tratando-se de reincidente específico, havendo 

empreendimento de fuga, tendo descumprido monitoração eletrônica na 

ação penal, converto a prisão em preventiva como garantia da ordem 

pública. 4. Incabível a aplicação de cautelar diversa da prisão porque a 

mais grave, domiciliar com monitoração eletrônica, foi descumprida pelo 

flagrado. 5. Arquive-se com a vinda do inquérito policial. 6. Ante o trânsito 

em julgado de acórdão que confirmou a sentença dos autos de código 

205057/1°VaraCriminal, expeça-se guia de execução penal definitiva.” 

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.: 242261 Nr: 906-05.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindolfo Costa Soares, Franthesco Guimaães 

de Souza, Wanderson de Sousa Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971, Vinicius 

de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Decisão Autos nº 906-05.2017.811.0004 (242261) 3. Dispositivo a. Nos 

termos do art.413, CPP, pronuncio os denunciados Lindolfo Costa Soares, 

Franthesco Guimarães de Souza e Wanderson de Sousa Costa, como 

incursos na imputação do art. 121, §2º, inciso II, III e IV, do Código Penal; b. 

Intimem-se; c. Operada a preclusão, vistas às partes para fins do art. 422, 

CPP. d. Cumpra-se. Barra do Garças, 20.8.2018 Douglas Bernardes 

Romão Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 229626 Nr: 8820-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Berguison Fernandes Toledo, Antônio 

Marcos Pereira Cruz, João Paulo Rodrigues Souza, Willian Medrado de 

Souza, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, Jussara Maria Fonseca S. Lira - OAB:MT-16.656, 

Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971, Rogério Nóbrega da 

Silva - OAB:MT 14.736-A

 Vistos, em correição

Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, cumpra-se a sentença de fls.350/375, nos termos do acordão 

(fls. 524/539).

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA (ADVOGADO(A))

JOAO VENANCIO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ANDREIA 

OLIVEIRA MENDONÇA - MT0017086A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 12/09/2018 Hora: 14:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELVIRA BASTOS PINTO (REQUERENTE)

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRIVANIA DA SILVA CUNHA TEIXEIRA (REQUERIDO)

RENATO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ANDREIA 

OLIVEIRA MENDONÇA - MT0017086A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 12/09/2018 Hora: 15:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO (ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA (ADVOGADO(A))

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 10/09/2018 Hora: 12:40 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

RUBINALDO MAIA ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - MT0012203S, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 10/09/2018 

Hora: 14:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON KENEDY NERO SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS 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: 15:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001370-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

CHASNEGA JUNIOR GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME TEREZINHO ARAUJO DIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 19/09/2018 Hora: 15:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001954-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JULIO ONDRONICO GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DA SILVA ESTELAI (REQUERENTE)

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANELISE RONDON DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - MT0006293S, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

19/09/2018 Hora: 15:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FEITOZA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

JULIANO MARTINS MANSUR (ADVOGADO(A))

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu 

voluntariamente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o 

valor referente a sua condenação, razão pela quala parte exequente 

requereu a transferência do numerário para conta bancária por si 

indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição 

inserta no ID 14396942, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 4. Antes da expedição acima 

ordenada, dê vida ao Provimento 68 do Conselho Nacional de Justiça. 5. 

Frente ao exposto, ante o cumprimento integral da obrigação, nos termos 

do artigo 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a dívida 

exeqüenda, e por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 6. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 7. Publique-se. 8. Registre-se. 9. Intime-se. 10. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011677-37.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SEVERINO DA SILVA (EXEQUENTE)

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA MAIA JAMPAULO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

SUECIA VEICULOS S.A. (EXECUTADO)

MARIANA DE SOUSA ARAUJO (ADVOGADO(A))

 

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 WILSON SEVERINO DA SILVA, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: TANIA DE 

FATIMA FANTE CRUZ - MT0003378A para se manifestar acerca da Carta 

Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001375-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

DANIEL APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: WESLLEY SILVA DE ARAUJO - MT23215/O, 

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - MT0022717A , para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 19/09/2018 

Hora: 17:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU INEIA (REQUERENTE)

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M CONSTRUCOES ELETRICAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) RUDINEI 

ADRIANO SPANHOLI - MT0018030A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 01/10/2018 Hora: 14:00 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

DANIEL APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: WESLLEY SILVA DE ARAUJO - MT23215/O, 

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - MT0022717A , para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 21/09/2018 Hora: 12:00 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001377-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

WENDEL DE FARIA GONCALVES (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - 

MT0022717A, WESLLEY SILVA DE ARAUJO - MT23215/O, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/09/2018 

Hora: 12:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012268-96.2016.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

HELLEN KELLEN OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - MT0008963A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 30/11/2018 

Hora: 13:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO (ADVOGADO(A))

JOSE DIVINO NUNES DE JESUS FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SABRINA 

MIRANDA BRITO - MT0022125A-B, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 01/10/2018 Hora: 14:20 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001378-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

WENDEL DE FARIA GONCALVES (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - 

MT0022717A, WESLLEY SILVA DE ARAUJO - MT23215/O, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/09/2018 

Hora: 12:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

DANIEL APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) WESLLEY 

SILVA DE ARAUJO - MT23215/O e LARYSSA ANANDA MENDES 

MOREIRA - MT0022717A, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 19/09/2018 Hora: 16:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001785-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERENTE)

ROBERTA LOURENCO SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA COSTA NONATO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) WESLEY 

EDUARDO DA SILVA - MT0013617A e MARCOS AURELIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - MT0017066A e ROBERTA LOURENCO SILVA - 

MT20409/O, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 01/10/2018 Hora: 15:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 262200 Nr: 14379-58.2017.811.0004

 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): Dineia Faustina Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DO 

NASCIMENTO - OAB:19.048

 Diante do exposto,Decido:4.Considerando que as partes se compuseram 

civilmente nos termos do art. 74 da Lei nº 9.099/95 e que não há qualquer 

motivo que impeça a sua homologação, deve-se declarar extinta a 

punibilidade da parte indiciada.Neste sentido,PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DANOS. COMPOSIÇÃO 

CIVIL. ART. 74, DA LEI 9099/95. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ESFERA CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.749099A composição 

civil dos danos na esfera do juizado especial criminal, sem especificar a 

abrangência - moral ou material - devidamente homologada, enseja coisa 

julgada material a obstar pedido de indenização por danos morais na 

esfera cível, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, 

a teor do art. 267, V, do Código de Processo Civil. Apelo improvido. 

(20090039967 AC 2009.003996-7, Relator: Desª. Eva Evangelista, Data de 

Julgamento: 15/12/2009, Câmara Cível)Conforme o Enunciado 99 do 

FONAJE:Nas infrações penais em que haja vítima determinada, em caso de 

desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa causa 

para ação penal (nova redação – XXIII Encontro – Boa Vista/RR).5.Nestes 

termos, DECLARO extinta a punibilidade de Dineia Faustina Santos, em 

virtude da composição civil, em conformidade ao disposto no art. 74, § 

único da Lei nº 9.099/95.6.Certifique-se o trânsito em julgado, vez que a 

composição civil é um acordo entre as partes, arquivando-se, em seguida, 

com as cautelas de estilo.7. Dê-se ciência ao Ministério Público.8. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.9.Cumpra-se.Barra do Garças - MT, 

03 de Agosto de 2018.FERNANDO DA FONSÊCA MELOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 271733 Nr: 2115-72.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSR, PRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 SENTENÇA

 Processo nº.: 2115-72.2018.811.0004 Código: 271733

 Vistos, etc.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

 2. Cuida-se de termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pelos autores do fato Laurentino Serafim Rodrigues e Patricia 

Rodrigues de Sousa, do crime de injúria (art. 140 do CP), fato ocorrido em 

08 de dezembro de 2017, contra Maria Isabella Rodrigues Albino.

3. Vieram conclusos.

4. É o relato. Decido.

5. O crime em testilha, tipificado no art. 140 do CP, amolda-se a conduta 

criminosa cuja ação somente se procede por meio de ação penal privada 

mediante oferecimento de queixa crime pelo ofendido – consoante dicção 

do art. 145 do Código Penal – tendo como uma das causas de extinção da 

punibilidade a decadência pela incúria no exercício do direito de queixa 

(art. 107, IV, do CP c/c art. 38 do CPP), razão pela qual, DECLARO com 

arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a 

punibilidade do fato sub judice, não implicando este decisum em obstáculo 

à propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço 

(art. 67, II, do CPP), vez que a vítima não protocolizou a queixa-crime no 

lapso temporal de 06 (seis) meses.

6. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

7. Publique-se.
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8. Registre-se.

9. Intime-se.

10. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 01 de agosto de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 190019

Numeração Única: -

Unidade de origem: Cáceres

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: HELIO VIANA

 Advogado(s): -

Requerido: MARIA JESUINA SANTANA DE ARAUJO

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Cáceres para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 11/09/2018 às 14:00

Endereço: Fórum de Cáceres - Rua das Maravilhas, s/nº - Cavalhada - CEP.: 

78200-000

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004508-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE FRAGA DE OLIVEIRA (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: 

1004508-78.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARLENE PEREIRA DE 

OLIVEIRA INVENTARIADO: VICENTE FRAGA DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Certifique-se acerca do cumprimento da citação de Abel Fraga de Oliveira 

e Marileide de Oliveira Scarpino, juntando-as aos autos. Oficie-se aos 

Bancos do Brasil e Bradesco para que informem este Juízo acerca de 

eventuais valores à disposição dos herdeiros de Vicente Fraga de 

Oliveira, no prazo de 15 dias. Ademais, intime-se a inventariante via 

advogada constituída para acostar aos autos a guia de depósito judicial 

dos frutos de locação de imóvel, uma vez que ausentes nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e com a juntada das guias 

quitadas e devidamente certificado nos autos, oficie-se à Conta Única 

para vinculação dos valores. Com o retorno dos expedientes, à 

conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 20 de agosto de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000511-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA DA SILVA SEBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000511-53.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DA GUIA DA SILVA 

SEBA REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Maria da Guia da 

Silva Seba no intento de obter autorização judicial para auferir 

levantamento de valores referente ao PIS e FGTS não sacados em vida 

pelo de cujus Everton da Guia Seba. Aduz a requerente que é herdeira de 

Everton da Guia Seba, falecido em 12/04/2017. Juntou os documentos 

pertinentes. Requisitadas informações à agência local da Caixa Econômica 

Federal, confirmou-se a existência de valores nas contas de titularidade 

do falecido (ID 13028171). É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico que há nos autos demonstração de que a requerente é 

efetivamente herdeira do “de cujus”, consoante se observa por meio dos 

documentos que instruíram a exordial. A Lei n° 8.036/90, em seu artigo 20, 

inciso IV, dispõe que a conta vinculada (FGTS) poderá ser movimentada 

quando advir o falecimento do trabalhador, pagando-se a seus 

dependentes ou as pessoas indicadas em alvará judicial, independente de 

inventário ou arrolamento. Sobre a matéria já se decidiu: "ALVARÁ 

JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - LEVANTAMENTO DE VALORES 

DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALECIDO - SUCESSÃO 

- IRMÃO - COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a 

inexistência de outros herdeiros do falecido titular de conta corrente e 

poupança em instituições financeiras, cabível a concessão de alvará 

judicial para levantamento de pequenos valores existentes em contas de 

titularidade do falecido". (Ap 155601/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015)” É certo que se afigura possível a concessão de alvará no 

caso em análise, haja vista que se trata de questão simples, que não 

demanda mais provas, à luz dos documentos já acostados. Diante do 

exposto, DEFIRO o alvará pretendido, autorizando Maria da Guia da Silva 

Seba a levantar 50% do saldo existente na conta vinculada em nome do 

“de cujus” Everton da Guia Seba. Expeça-se o necessário. Sem custas, 

haja vista que a Requerente é beneficiária da Justiça Gratuita. Transitado 

em julgado e observadas as cautelas legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cáceres, 21 de junho de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007382-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. R. (ADVOGADO(A))

E. D. S. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007382-36.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EZIO DA SILVA LEAL 

REQUERIDO: MARIANA CRISTINA LEAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos proposta por Ezio da Silva Leal em desfavor de 

Mariana Cristina Leal, ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz o 

requerente, em síntese, que em virtude da ação 407/1999 que tramitou 

perante o Juízo Cível desta Comarca, assumiu a obrigação de pagar à 

requerida 1/3 (um terço) de seus rendimentos a título de alimentos que são 

descontados em folha de pagamento. Assevera, ainda, que a requerida já 

atingiu a maioridade civil, não está estudando e tampouco trabalhando, 

apesar de gozar de boa saúde para prover o próprio sustento e aliado ao 

fato de que já possui prole. Narra, ainda, que constituiu família e possui 

outros dois filhos menores, conforme documentação acostada aos autos. 

Assim, requer seja julgada a ação totalmente procedente, de modo a 

cessar os descontos em sua folha de pagamento. Realizada audiência 

para tentativa de conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania, esta restou infrutífera, tendo a requerida deixado transcorrer 

o prazo sem apresentar contestação. O Ministério Público deixou de 

manifestar no feito vez que não há incapaz ou interesse público que exija 

a atuação ministerial (ID 13141959). É o relatório. Decido. Compulsando os 

presentes autos, observa-se que a Requerida, apesar de devidamente 

citada e intimada, deixou transcorrer “in albis” o prazo para oferecimento 

de contestação, razão pela qual DECRETO sua revelia e passo ao 

julgamento da lide. Não havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser 

sanado, nem preliminares alegadas e, por não haver necessidade de 

outras provas, cabe o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do CPC. Com efeito, estabelece o artigo 1.699 do referido 

Código Civil que: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na fortuna 
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de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado 

reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução, ou 

majoração do encargo”. Logo, havendo dissonância no binômio 

estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 1.694 do mesmo código, pode-se 

ingressar com ação de exoneração ou com revisional de alimentos. É de 

se destacar, ainda, que, segundo a Lei de Alimentos (n.º 5.478/68), artigo 

15, “a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e poderá a 

qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira 

dos interessados”. No presente caso, em que o autor pleiteia a 

exoneração dos alimentos, é certo que a pretensão do requerente merece 

acolhimento, tendo em vista que a requerida já atingiu a maioridade civil e 

não se desincumbiu do ônus de comprovar a necessidade da manutenção 

da obrigação alimentar. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado: 

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. 

CABIMENTO. MAIORIDADE DO ALIMENTADO. AUSÊNCIA DE 

NECESSIDADE. 1. Cuidando-se do pedido de exoneração de alimentos 

formulado pelo genitor contra o filho que é maior, saudável e plenamente 

capaz para o labor, que foi citado e não contestou, nada justificando a 

manutenção dos alimentos. 2. A obrigação alimentar decorrente do poder 

familiar se extingue quando o alimentado atinge a maioridade civil, somente 

se justificando a manutenção da verba alimentar para o filho maior quando 

presente a condição de necessidade, e, nesse caso, é ônus do 

alimentado comprovar que é necessitado, isto é, que não tem condições 

de prover o próprio sustento. 3. Inexistindo nos autos prova da 

necessidade do alimentando, que é revel, cabível a exoneração do 

encargo, mormente quando houve redução da capacidade econômica do 

alimentante. Recurso provido. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível 

Nº70076017490, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 07/12/2017). (TJ-RS – AC: 

70076017490 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 14/12/2017).” Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na exordial, a fim de EXONERAR Ezio da Silva Leal da 

obrigação de pagar alimentos a sua filha Mariana Cristina Leal. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se a 

fonte pagadora do requerente para que sejam cessados os descontos em 

folha de pagamento. Sem custas em face da gratuidade da justiça. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Cáceres, 03 de agosto de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004516-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES BENEVIDES CASTRILLON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO CASTRILLON (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: 

1004516-21.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

BENEVIDES CASTRILLON INVENTARIADO: ALFREDO CASTRILLON Vistos 

etc. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que não constam os 

documentos pessoais da requerente, bem como instrumento mandamental 

e declaração de hipossuficiência. Dessa maneira, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos 

autos os documentos supramencionados, sob pena de indeferimento 

desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 

c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 20 de agosto 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1004334-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SOARES DE MENEZES (REQUERENTE)

JULIANA SALES PAVINI (ADVOGADO(A))

YAGO GATTASS CREPALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANISLAU ALVES DE MENEZES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004334-35.2018.8.11.0006 REQUERENTE: APARECIDA SOARES DE 

MENEZES REQUERIDO: ESTANISLAU ALVES DE MENEZES Vistos etc. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Inicialmente, depreendem-se das informações 

prestadas pela requerente na exordial que todos os herdeiros são maiores 

e capazes. Desta forma, no caso em comento tenho que pode ser adotado 

o chamado arrolamento sumário, 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 no caso de 

concordância de todos os herdeiros, desde que maiores e capazes, e que 

o valor dos bens do espólio seja igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. 

Entretanto, observo que para que seja adotado o arrolamento sumário, 

segundo o disposto no artigo 660 do Código de Processo Civil, constará 

dos autos, o valor dos bens do espólio, para fins de partilha e a oferta da 

partilha amigável, para que se torne possível a sua homologação de plano, 

nos termos do artigo 659 do CPC, comprovando-se de imediato a quitação 

dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, juntando-se aos 

autos certidões negativas referentes aos imóveis, nas 03 (três) esferas. 

Sem prejuízo da apresentação dos documentos acima mencionados, 

desde já nomeio como inventariante a Sra. Aparecida Soares de Menezes, 

procedendo-se com a assinatura no termo. Diante do exposto, intime-se o 

inventariante para cumprimento das disposições dos artigos 660 e 

seguintes do CPC, juntando aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito, os seguintes documentos: a) 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; b) certidões 

negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do “de cujus”. Decorrido o 

prazo, à conclusão para homologação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cáceres, 16 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003797-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ANTONIO GONCALVES (REPRESENTADO)

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: 

1003797-39.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Compulsando detidamente os 

autos, verifica-se que a parte autora pretende que a curatela do requerido 

seja exercida por Maria Hernesta Mineiro. No entanto, não consta da 

narrativa dos fatos qual a relação jurídica existente entre Maria Hernesta 

Mineiro e o requerido, tampouco sua predisposição para o exercício do 

múnus. Dessa maneira, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclareça os fatos e acoste declaração firmada por Maria 

Hernesta Minieiro, referente a sua anuência e predisposição ao exercício 

da curatela pretendida, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 20 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 226059 Nr: 11464-30.2017.811.0006

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

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC, AFPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Gonçalves da 
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Conceição - OAB:60.332

 Certifico, que em contato na Vara de Infância da Comarca de Sinop-MT, 

foi informado pelo Sr. Kleber que a carta precatória encaminhada aquele 

juízo foi distribuida sob nº 332802 e encontra-se em carga para 

Assistente Social desde 15.08.2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 92230 Nr: 7320-91.2009.811.0006

 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: EPDA, JMPDA, MCPDA, ZMPDAH, SCPDA, SPDAR, 

TMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados por Neusa Cardoso de 

Arruda.

Compulsando detidamente, verifico que a inventariante informou o 

falecimento do viúvo meeiro, Sr. José Marinho Pinto de Arruda, com isso 

requereu a cumulação de inventários (fls. 97/98).

Tendo em vista que os herdeiros do casal falecido são os mesmos, 

entendo que o inventário dos bens deste pode tramitar cumulativamente ao 

inventário dos bens de Neusa Cardoso de Arruda, considerando o que 

prescreve o art. 672 do CPC, in verbis:

“Art. 672. É licita a cumulação de inventários para a partilha de heranças 

de pessoas diversas quando houver:

I – identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens;

II – heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiro (...)”

Desta forma, entendo necessário o inventariante instruir o feito com a 

documentação atualizada, bem como retificar as primeiras declarações 

apresentadas às fls. 44/46, fazendo-se constar a partilha de modo 

igualitário ou juntar documento hábil da propriedade diversa

Após, abra-se vista dos autos às partes, em cartório, no prazo comum de 

10 (dez) dias, para dizerem sobre as primeiras declarações, cabendo à 

parte alegar (art. 627 do CPC):

a) erros e omissões;

b) reclamar contra nomeação do inventariante;

c) contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro;

Proceda-se o inventariante com os cálculos dos impostos de transmissão 

“causa mortis”; junto a Fazenda Pública Estadual, providenciando o 

recolhimento do imposto e aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento.

Deverá ainda o inventariante comprovar as quitações fiscais, apresentar 

certidão de inexistência de dividas junto as Fazendas Públicas (Municipal, 

Estadual, e Federal) (CPC, art. 654).

Expeça-se o necessário.

Determino à secretaria deste juízo que proceda com a regularização dos 

autos, com a renumeração do feito a partir das fls. 117.

Às providencias.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003571-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. R. (EXEQUENTE)

J. V. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. (EXECUTADO)

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: 

1003571-34.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: ROSELIA FARIA RONDON 

EXECUTADO: ADMILSON CLEMENTE Vistos etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Intime-se a Executado a fim de cumprir voluntariamente o julgado, 

promovendo o adimplemento da obrigação de fazer, no prazo de 15 

(quinze) dias, a partir de sua intimação, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), até o montante de R$ 2.000,00, nos termos 

do art. 536, §1º, do Código de Processo Civil. Em não sendo cumprindo 

voluntariamente a obrigação, devidamente certificado, intime-se o 

Exequente para requerer o que de direito. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Cáceres, 17 de agosto de 2018. Alethea Asunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001410-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. A. (REQUERENTE)

F. D. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. P. A. M. I. R. P. S. G. W. D. P. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001410-85.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ANDERSON APARECIDO 

ALVES REQUERIDO: WANDERSON DE PAULA ALVES, MENOR IMPÚBERE, 

REPRESENTADO PELA SUA GENITORA WANDERLÉIA DE PAULA Vistos 

etc. Proceda-se a conversão do feito em cumprimento de sentença. 

Intime-se a Executada a fim de cumprir voluntariamente o julgado, 

promovendo o adimplemento da obrigação de fazer, no prazo de 15 

(quinze) dias, a partir de sua intimação, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), até o montante de R$ 2.000,00, nos termos 

do art. 536, §1º, do Código de Processo Civil. Em não sendo cumprido 

voluntariamente a obrigação, devidamente certificado, intime-se o 

Exequente para requerer o que de direito. Em seguida, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação. Após, à conclusão. Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se. Cáceres, 17 de agosto de 2018. Alethea 

Asunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001943-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

LUCIANA MONTECCHI VITORIO (REQUERENTE)

AIR MONTECHI VITORIO (REQUERENTE)

ISABELLA MONTECCHI DE MELO VITORIO CASCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO VICTORIO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001943-44.2017.8.11.0006 REQUERENTE: AIR MONTECHI VITORIO, 

LUCIANA MONTECCHI VITORIO, ISABELLA MONTECCHI DE MELO VITORIO 

CASCAO INVENTARIADO: ANTONIO CARLOS DE MELO VICTORIO Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento 

de Antonio Carlos de Melo Vitório. Pretende a inventariante, 

incidentalmente, alvará judicial a venda de 20 (vinte) bezerros, 20 (vinte) 

vacas e 30 (trinta) novilhas integrantes do acervo patrimonial com vistas a 

efetuar o pagamento das despesas e manutenção do rebanho. Com efeito, 

considera-se “incidental” o alvará requerido no curso do processo de 

inventário ou arrolamento, quando formulado por inventariante, herdeiro ou 

sucessor. Durante o processo de inventário, o espólio pode realizar o 

pedido de alvará para alienação de semoventes desde que necessário 

para manutenção do acervo hereditário. Deste modo, ante a demonstração 

da necessidade de alienação dos semoventes descritos e por se tratar de 

procedimento consensual, uma vez que todos os herdeiros possuem o 

mesmo causídico, o pedido deve ser deferido. Com amparo no artigo 619 

do CPC, DEFIRO a expedição de alvará judicial, com prazo de validade de 

120 (trinta) dias, em favor da inventariante, para o fim de autorizar a 

venda de 20 (vinte) bezerros, 20 (vinte) vacas e 30 (trinta) novilhas, em 

nome do Espólio de Antonio Carlos de Melo Vitorio. Ademais, intime-se a 

inventariante, via advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, dê prosseguimento no feito, conforme determinado anteriormente (ID 

5867807), devendo acostar aos autos as certidões negativas de débitos 
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fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, 

comprovante de recolhimento do ITCD, plano de partilha e prestação de 

contas do alvará deferido, bem como a prestação de contas referente ao 

alvará expedido, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, II ou art. 

485, III, ambos do Código de Processo Civil. Em relação ao noticiado (ID 

14790577), intime-se a inventariante para acostar aos autos documento 

comprobatório do alegado e que demonstre a recusa da instituição 

financeira no cumprimento da ordem judicial expedida, no prazo de 10 

(dez) dias. Expeça-se Alvará conforme pretendido. Com a juntada dos 

documentos supramencionados, à conclusão para homologação. Deverá 

ser prestada contas no prazo de 30 dias nestes autos após a expiração 

do Alvará. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003959-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

SIMONE JASSEK DRUMOND (REQUERENTE)

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. Trata-se de 

Ação de Inventário c/c União Estável “Post Mortem” dos bens deixados 

pelo falecimento de Guilherme José Mancuso . Inicialmente, 

depreendem-se das informações prestadas na exordial que o “de cujus “ 

deixara a requerente e C. D. M, menor incapaz como herdeiros. Ademais, 

pretende a requerente e inventariante nomeada neste ato, incidentalmente, 

alvarás judiciais para movimentação da conta bancária do “de cujus” 

perante o Banco Itaú (conta corrente n. 23087-4, agência 0527); para 

alienação do veículo Toyota Hilux, placa QBG 7157, ano 2017, cor prata, 

chassis 8AJKA8CDXH3168823 e de venda de todo o rebanho vacum (57 

semoventes), com vistas a efetuar o pagamento das dívidas do respectivo 

espólio. O Ministério Público manifestou pelo processamento via 

arrolamento e favorável à concessão dos alvarás pretendidos (ID 

14790226). É O RELATÓRIO DECIDO. Desta forma, no caso em comento 

tenho que pode ser adotado o chamado arrolamento sumário, 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 no caso de concordância do Ministério Público ante a presença de 

incapazes e que o valor dos bens do espólio seja igual ou inferior a 1.000 

salários mínimos. Para que seja adotado o arrolamento sumário, segundo o 

disposto no artigo 660 do Código de Processo Civil, constará dos autos, o 

valor dos bens do espólio, para fins de partilha e a oferta da partilha 

amigável, para que se torne possível a sua homologação de plano, nos 

termos do artigo 659 do CPC, comprovando-se de imediato a quitação dos 

tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, juntando-se aos 

autos certidões negativas referentes aos imóveis, nas 03 (três) esferas, 

bem como do imposto de renda. Sem prejuízo da apresentação dos 

documentos acima mencionados, desde já nomeio como inventariante a 

Sra. Simone Jassek Drumond, procedendo-se com a assinatura no termo. 

Com efeito, considera-se “incidental” o alvará requerido no curso do 

processo de inventário ou arrolamento, quando formulado por 

inventariante, herdeiro ou sucessor. Durante o processo de inventário, o 

espólio pode realizar o pedido de alvará para alienação de bens desde 

que necessário para manutenção do acervo hereditário. Analisando 

detidamente os documentos carreados aos autos, verifica-se que os 

interesses dos herdeiros estão resguardados, razão pela qual não há 

óbice quanto à tutela pretendida. Dessa maneira, a concessão de alvará 

judicial, no caso em tela, é medida cabível, haja vista que se trata de 

questão simples, que não demanda mais provas, à luz dos documentos já 

acostados aos autos. Sobre a matéria, já se decidiu: "(...) O Alvará judicial 

é um procedimento de jurisdição voluntária, em que se objetiva a 

expedição de um mandado judicial para determinar a prática de um ato, 

sendo, pois, um meio hábil para solucionar pequenas questões e, em 

muitos casos, para evitar o processo demorado. (...)." (TJMS - Quarta 

Turma Cível - Agravo n° 2001.004418-0, Nova Andradina - Relator: Exmo. 

Sr. Des. João Batista da Costa Marques). Diante do exposto e em 

consonância com o parecer ministerial, com amparo no artigo 619 do CPC, 

defiro o pedido formulado pela inventariante, pelo que DETERMINO que se 

expeça alvarás, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, 

autorizando Simone Jassek Drumond: a) a) a proceder a alienação e 

transferência de 01 (um) automóvel Toyota Hilux, placa QBG 7157, ano 

2017, cor prata; b) b) movimentar e sacar ativos financeiros da conta 

corrente n. 23087-4, agência 0527 (Banco Itaú), em nome do Espólio de 

Guilherme José Mancuso; c) c) autorizar a venda de todo o rebanho de 

gado vacum, em nome do Espólio de Guilherme José Mancuso. Ademais, 

intime-se a inventariante para cumprimento das disposições dos artigos 

660 e seguintes do CPC, juntando aos autos, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, sob pena de extinção do feito, os seguintes documentos: a) 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; b) certidões 

negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do “de cujus”; c) plano de 

partilha amigável. Intime-se a Fazenda Pública Estadual para que se 

manifeste nos autos no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se nova vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de 

reconhecimento de união estável. Deverá ser prestada contas no prazo 

de 30 dias nestes autos após a expiração dos respectivos Alvarás. 

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de 

agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004378-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA BATISTA PEREIRA GONCALVES MOTTA (REQUERENTE)

BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN (ADVOGADO(A))

EDMAR GONCALVES MOTTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE OLIVEIRA (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: 

1004378-54.2018.8.11.0006 REQUERENTE: BEATRIZ SANTOS DE 

OLIVEIRA, LUCILEIA BATISTA PEREIRA GONCALVES MOTTA, EDMAR 

GONCALVES MOTTA INVENTARIADO: JOAO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Inicialmente, depreendem-se das informações 

prestadas pelos requerentes na exordial, que todos os herdeiros são 

maiores e capazes. Desta forma, no caso em comento tenho que pode ser 

adotado o chamado arrolamento sumário, 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 no caso de 

concordância de todos os herdeiros, desde que maiores e capazes, e que 

o valor dos bens do espólio seja igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. 

Entretanto, observo que para que seja adotado o arrolamento sumário, 

segundo o disposto no artigo 660 do Código de Processo Civil, constará 

dos autos, o valor dos bens do espólio, para fins de partilha e a oferta da 

partilha amigável, para que se torne possível a sua homologação de plano, 

nos termos do artigo 659 do CPC, comprovando-se de imediato a quitação 

dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, juntando-se aos 

autos certidões negativas referentes aos imóveis, nas 03 (três) esferas. 

Sem prejuízo da apresentação dos documentos acima mencionados, 

desde já nomeio como inventariante a Sra. Beatriz Santos de Oliveira, 

procedendo-se com a assinatura no termo. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se da certidão de óbito que o “de cujus” deixara além da 

requerente Beatriz Santos de Oliveira e a filha Lucileia Batista Pereira 

Gonçalves Motta, outro herdeiro. Diante do exposto, intime-se a 

inventariante para cumprimento das disposições dos artigos 660 e 

seguintes do CPC, juntando aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito, os seguintes documentos: a) indicação do 

herdeiro declarado na certidão de óbito com a respectiva qualificação; 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 
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Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do “de cujus”; 

d) plano de partilha amigável. Intime-se a Fazenda Pública Estadual para 

que se manifeste nos autos no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo e devidamente certificado, à conclusão para homologação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 20 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001444-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA (ADVOGADO(A))

MARIA IZAIRA SERAFIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001304-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PAULO DOS SANTOS (RÉU)

BENEDITO DOS SANTOS E SILVA (RÉU)

FABIO CARLOS DOS SANTOS (RÉU)

EDIVALDO DA SILVA CONRADO (RÉU)

WILSON FRASE DA SILVA (RÉU)

RONIER MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

RUBENS GALVAO BARBOSA (RÉU)

JOSE DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

NORTE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (RÉU)

ANGELO MAXIMO DE ALMEIDA CAMPOS (RÉU)

DEMETRIO DA GUIA ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004331-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

ROSEKELLY DOS SANTOS CRISTINO (AUTOR(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (RÉU)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (RÉU)

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA 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, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 17 

de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000143-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UZA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI (AUTOR(A))

JAIRO EDUARDO MURARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS A DIAS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA 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, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 17 

de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001773-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANIA MARIA GOMES DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

JAIME MUNIZ JUNIOR (AUTOR(A))

LUZIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

JAIDILSON GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARCOS VERA TURDERA (RÉU)

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES (ADVOGADO(A))

EDMILSON DAMASCENO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal, bem como, forneça novo endereço para 

citação do demandado LUIS MARCOS VERA TURDERA tendo em vista o 

retorno negativo do AR juntado alhures ao feito. Cáceres/MT, 17 de agosto 

de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000986-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES DA FONSECA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA 

IMPULSIONAMENTO PARA AUTOR MANIFESTAR Certifico que a parte 

requerida apesar de citada e intimada deixou transcorrer o prazo legal 

para apresentar manifestação defensiva. Com efeito impulsiono os autos 

com a finalidade de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado, no 

prazo de 15 dias, promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001624-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BORGES ALVES (AUTOR(A))

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (RÉU)

MARCELO LALONI TRINDADE (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 
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impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004957-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DE VILLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LOURIVAL DIVINO MENDES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo aguardando apresentação de contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007079-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO GONCALVES SERAPIAO (REQUERENTE)

AURORA DO SACRAMENTO RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

ANISIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

ANTONIO MARANGON (REQUERENTE)

IVO PEDRO DELUQUI (REQUERENTE)

ARLINDA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ELIVANIA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

ELZA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

RUBENS MARTINS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

JOSEMAR LAURIANO PEREIRA (ADVOGADO(A))

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

MONIQUE ABREU GAMA (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando apresentação de impugnação.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000286-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS FURLAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA 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, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 17 

de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000464-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO EIRELI (AUTOR(A))

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA 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, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 17 

de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001528-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GOMES COMERCIO E ACESSORIOS PARA ANTENAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

DANILO HORA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. DA CRUZ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA 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, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, notadamente 

informar o atual endereço da parte demandada, visando sua 

citação/intimação, tendo o retorno do AR negativo juntado ao feito. Cumpre 

mencionar que o pedido de pesquisa via Bancenjud (ID 14188591) não 

apresenta-se pertinente para busca de endereço de pessoas, já que é 

instrumento/sistema utilizado para restrição de valores bancários. 

Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001962-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando retorno do AR para juntada, referente à 

Carta de Citação e Intimação retro expedida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003931-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA CUNHA FARIA (AUTOR(A))

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE DEMANDADA CIÊNCIA E CUMPRIMENTO 

DA DECISÃO Impulsiono os autos para intimar a parte demandada, na 

pessoa de seu Advogado, para ciência e cumprimento dos termos da 

decisão retro exarada (ID 13112215), notadamente com o intuito de que, 

no prazo de 15 dias, apresente o original do documento cuja cópia é vista 

no id n. 11579771 e que ainda promova o adimplemento dos honorários 

periciais, que deverão ser depositados em juízo, após a intimação para tal 

fim, sob pena de preclusão. Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002192-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DUTRA RIBEIRO (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DA DECISÃO Impulsiono 

os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus 

Advogados, para ciência e cumprimento dos termos da decisão retro 

exarada (ID 12562492). Com intuito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem nos autos, promovendo o andamento do feito e requerendo o 

que entenderem de direito. Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
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Processo Número: 1006194-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU (ADVOGADO(A))

FILOMENA CANDELARIA DE FRANCA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA 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, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 20 

de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002886-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILLER GONCALVES DE JESUS (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

AGENDO Audiência Concentrada para o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data aprazada haverá 

perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002468-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

AGENDO Audiência Concentrada para o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data aprazada haverá 

perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002684-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

KALYTON JHONATAS DE PAULA TEODORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

AGENDO Audiência Concentrada para o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data aprazada haverá 

perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003033-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

ADRIANA PRANTEL MANGIERI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BARBIERI FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANA ELIAS BARBIERI (HERDEIRO)

HOSANA AURORA BARBIERI (HERDEIRO)

FREDERICO BARBIERI (HERDEIRO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003033-53.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADRIANA PRANTEL MANGIERI REQUERIDO: FRANCISCO 

BARBIERI FILHO Considerando a certidão de id. 14014843, que revela a 

distribuição equivocada da carta precatória a esta comarca, ARQUIVE-SE 

a presente missiva, com as baixas de estilo. 2 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

20 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003274-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LANDIM & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM (EXECUTADO)

CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Trata-se de execução por quantia certa 

embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se 

busca a expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito 

decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do 

CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, 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. 

CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 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), devendo nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – 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). 5 – 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. 6 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir 

a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios necessários para a 

remoção imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão 

da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não 

havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada 

nos itens 2 e 3 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. 8 – 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). 9 – Havendo requerimento, este 

Juízo DEFERE a expedição de certidão da admissão da execução na forma 

do artigo 828 do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 45 de 788



nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 de 

agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000208-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AMILTON ESTACIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000208-10.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: AMILTON ESTACIO DA CRUZ REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 1 – Considerando o 

decurso do prazo desde a decisão de id. 2020314 e a petição de id. 

11747923, INDEFERE-SE o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 

dias, formulado pela parte autora. 2 – Diante do comprovante de 

encaminhamento dos documentos (id. 11747950), INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 10 dias, apresentar o requerimento administrativo 

com a negativa da concessão da indenização pretendida, sob pena de 

indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir, com espeque 

no art. 321, parágrafo único, do CPC e, por consequência, julgando extinto 

o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do 

mesmo Diploma Legal, como já determinado no id. 2020314. 3 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003416-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret (ADVOGADO(A))

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO LIBORIO BASTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003416-31.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: CVL IMOVEIS LTDA - EPP REQUERIDO: PAULO SERGIO 

LIBORIO BASTOS 1 – CUMPRA-SE o despacho de id. 14329644, 

observando-se o quanto requerido pela parte autora na petição de id. 

14434040. 2 – INTIME-SE. Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006626-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA HELENA BARBOSA MAIA (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES processo aguardado devolução de mandado expedido SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002815-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

DOGIVAL SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

AGENDO Audiência Concentrada para o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data aprazada haverá 

perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002890-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAILTO DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

AGENDO Audiência Concentrada para o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data aprazada haverá 

perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003363-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

KLEIDMARY EVELIN MORAES MEJIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

AGENDO Audiência Concentrada para o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data aprazada haverá 

perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003523-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

AGENDO Audiência Concentrada para o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data aprazada haverá 

perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006626-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA HELENA BARBOSA MAIA (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4º do CPC , impulsiono os 

autos, a fim de intimar o advogado da parte autora a manifestar-se nos 

autos a cerca da correspondência devolvida de id: 14851025, no prazo de 

15 (quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003611-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO (ADVOGADO(A))

WENDEL RAFAEL FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

AGENDO Audiência Concentrada para o dia 07/12/2018 (SEXTA-FEIRA), 

na qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data aprazada haverá 

perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003703-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

AGENDO Audiência Concentrada para o dia 07/12/2018 (SEXTA-FEIRA), 

na qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data aprazada haverá 

perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003703-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

AGENDO Audiência Concentrada para o dia 07/12/2018 (SEXTA-FEIRA), 

na qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data aprazada haverá 

perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003940-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

TAYARA GEOVANA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

AGENDO Audiência Concentrada para o dia 07/12/2018 (SEXTA-FEIRA), 

na qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data aprazada haverá 

perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006731-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

ALFREDO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

vicente ribeiro de carvalho (RÉU)

 

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 13256493), promovendo o andamento do feito e 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT,20 de agosto de 2018 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002123-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002123-26.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA MARIA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. 1 – INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

dias, acostar aos autos cópia integral do boletim de ocorrência de id. 

13127982, haja vista que o documento apresentado parcialmente apenas 

revela a identificação da comunicante/vítima, não se visualizando a 

narrativa do acidente em questão, sob pena de extinção do feito. 2 – 

Após, INTIME-SE a parte demandada para manifestar no prazo de 15 dias. 

3 – Por fim, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146560 Nr: 4785-87.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA ZANCANARO PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

FORNECER DADOS BANCÁRIOS

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste no 

feito, notadamente fornecendo ao Juízo, para fins de eventual expedição 

de Alvará Eletrônico os dados bancários da titularidade de seu cliente ou 

do causídico constituído desde que tenha poderes para receber e dar 

quitação quanto ao objeto da demanda.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146560 Nr: 4785-87.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA ZANCANARO PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO – PARTE REQUERIDA

IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR

 Certifico que a parte requerida apesar de devidamente intimada (fls. 

87/88) deixou transcorrer o prazo legal, para manifestar nos autos acerca 

dos valores bloqueados via sistema BACENJUD.

Com efeito impulsiono os autos, para intimar a parte autora, na pessoa do 

seu Advogado, com a finalidade de que promova o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 141894 Nr: 11656-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): JOSÉ WILSON CATELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA

IMPULSIONAMENTO – PARTE AUTORA MANIFESTAR

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Certifico que a parte requerida/executada apesar de devidamente intimada 

(fls. 142/143), deixou transcorrer o prazo legal para efetuar o pagamento 

da dívida.

Com efeito impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149476 Nr: 8136-68.2012.811.0006

 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): LUIZ SEBASTIÃO GOMES DE ARRUDA, 

ELIZANDRA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro negativa do Oficial de Justiça (fls. 158), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, 

bem como, apresente planilha atualizada do débito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164011 Nr: 1235-16.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON FERRARI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15.140, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:9982/MS, 

HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9979/MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 5871

 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO - PERITO APRESENTAR HONORÁRIOS

IMPULSIONAMENTO - PARTE MANIFESTAREM

 Certifico que decorreu o prazo para o perito nomeado por este r. Juízo 

apresentar proposta de honorários.

Com efeito impulsiono os autos, para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que promovam o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192204 Nr: 9657-43.2015.811.0006

 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: MARCELO ANTONIO CELEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCA COLA INDUSTRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISLAYNE KARINE FERREIRA 

LOPES - OAB:23156/O, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:24.495/B, 

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:8406/BA

 III – Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, este Juízo 

JULGA PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para fim de condenar a 

empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta Reais) em favor do autor, 

com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento 

danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da 

sentença.

CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º 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, 15 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 134017 Nr: 2973-44.2011.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CORDEIRO CLEMENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

e, por conseguinte, EXTINGUE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

patronos e custas na forma acordada.

EXPEÇA-SE alvará para levantamento de valores em favor do exequente 

na forma postulada no item 5 do instrumento de transação ora chancelado.

Em seguida, EXPEÇA-SE o necessário para levantamento da penhora na 

forma requerida no item 6.

Após cumpridas as determinações acima, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

Cáceres/MT, 15 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 232961 Nr: 3074-37.2018.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DE LOURDES BARBOSA BASTOS, MARLI 

BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: rogerio peres - OAB:, 

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826/MT

 Desse modo, diante da ausência de prova de ser o imóvel bem de família 

impenhorável, tem-se que a pretensão liminar não merece acolhida.

 1 – Em razão disso, INDEFERE-SE a liminar vindicada.

 2 – CITE-SE o embargado, para oferecer resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma dos art. 679 do Código de Processo Civil.

 3 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os pressupostos 
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legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita 

à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC.

4 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

5 – INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 16 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153580 Nr: 891-69.2013.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. F. LOPES DA ROCHA - DROGARIA, JOSE 

APARECIDO DA ROCHA, GENI FERNANDES LOPES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9.833 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 INTIMAÇÃO

MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS

 Impulsiono os autos para intimar a parte embargada, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste com 

relação aos embargos opostos.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4713 Nr: 210-66.1994.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE LOURDES BARBOSA BASTOS, MARLI 

BATISTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRILO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PERES BANDEIRA - 

OAB:17523/O, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

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, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84731 Nr: 277-06.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DA ROCHA, G. F. LOPES 

ROCHA, GENI FERNANDES LOPES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, uma vez que não fora observada a indicação do patrono para 

intimação via DJE, é de ser reconhecida a nulidade da intimação 

visualizada à fl. 125.

Posto isso, este Juízo ACOLHE o pleito de fls. 132/132-verso, para 

determinar a renovação da intimação da parte exequente acerca da 

decisão de fls. 121-121-verso, observando-se o patrono indicado à fl. 117 

e 132-verso.

2 – No mais, PROSSIGA-SE com o cumprimento da decisão de fls. 

121/121-verso.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84731 Nr: 277-06.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DA ROCHA, G. F. LOPES 

ROCHA, GENI FERNANDES LOPES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RENOVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR - Vistos em 

correição.1 – Compulsando os autos, 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 de fls. 267/268, a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD (...) DEFERE-SE a busca 

de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda (...).3 – Sem prejuízo das diligências 

descritas nos itens 1 e 2, em nome do princípio da celeridade e da 

economia processual, 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 (...).4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado.5 – Na hipótese de haver requerimento da parte 

interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD(...).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(...).7 

– Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o 

executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). (...) Por 

fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84731 Nr: 277-06.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DA ROCHA, G. F. LOPES 

ROCHA, GENI FERNANDES LOPES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

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, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101111 Nr: 6206-83.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN CORDEIRO CLEMENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

e, por conseguinte, EXTINGUE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
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Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

patronos e custas na forma acordada.

EXPEÇA-SE alvará para levantamento de valores em favor do exequente 

na forma postulada no item 5 do instrumento de transação ora chancelado.

Em seguida, EXPEÇA-SE o necessário para levantamento da penhora na 

forma requerida no item 6.

Após cumpridas as determinações acima, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

Cáceres/MT, 15 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160998 Nr: 8808-42.2013.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE, DENISE SILVA DE 

REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSE ANNE SILVA MOURA, HILTON SIDNEY 

DE MOURA, ROSEMEIRE SILVA MORANDI, LAUZIMAR FERNANDO 

MORANDI, RICARDO EMANUEL CASTRO, CLELIA SILVA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:4657, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14566, Jose Antonio Alvares - OAB:3.432, JOSÉ 

ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, LUCIANO SALLES CHIAPPA 

- OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307, 

RODRIGO JUVENIZ S. DOS SANTOS - OAB:14738-B/MS, THIAGO 

CUNHA BRESCOVICI - OAB:13372-E

 Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos de 

declaração opostos no fls. 946/946v para o fim de sanar a omissão 

apontada pela parte embargante, com supedâneo no art. 1.022, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Por consequência, passa a decisão a conter o seguinte conteúdo:

 CONDENA-SE a parte autora ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, IV do Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e 

baixas necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 15 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164244 Nr: 1443-97.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULENA DUARTE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 

EMPRÉSTIMO-POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AMARANTE 

PASSOS - OAB:15022, VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

- OAB:296/2006 MS

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte requerida não foi 

intimada da sentença, haja vista que não foi cadastrado o repectivo 

advogado no sistema APOLO. Assim, republico a sentença em sua parte 

dispositiva para ciência: III – Dispositivo

 Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar 

a invalidade da execução extrajudicial, com o consequente cancelamento 

do registro e adjudicação em favor da ré, tendo como objeto o imóvel 

situado na Avenida dos Estados, Quadra 22, Casa 04, bairro: Jardim 

Celeste I, objeto da matrícula n. 23.212 com registro no Cartório do 1º 

Ofício de Cáceres, Livro: 2-Q-1, fls. 84. Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o 

processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Em sintonia com o princípio da causalidade, 

CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC). Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 57086 Nr: 3517-08.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído para, no 

prazo de 05 (cinco) dias se manifestar nos autos e requerer o que 

entender de direito, haja vista a diligência do oficial de justiça que restou 

negativa para citação do requerido. Ademais, informo que o endereço em 

questão foi declinado por este juízo através do sistema SIEL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 194034 Nr: 10784-16.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA - ME, LÁZARA EUDÁLIA DOS SANTOS, OÉSIO NUNES DOS 

SANTOS, MÁRCIA MARIA MOTA, WELLINTON NUNES DOS SANTOS, 

REGIANE CARLA DA SILVA SANTOS

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

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA 

- OAB:4727 MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO EMBARGOS

IMPULSIONAMENTO PARA OUTRA PARTE MANIFESTAR

Certifico que o Embargos de Declaração foi oposto tempestivamente (fls. 

160/165).

Com efeito impulsiono os autos com a finalidade que a outra parte 

integrante da lide, manifeste acerca dos embargos opostos, pleiteando o 

que entender de direito.

Após, será procedida à remessa dos autos concluso para análise deste r. 

Juízo.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 194034 Nr: 10784-16.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA - ME, LÁZARA EUDÁLIA DOS SANTOS, OÉSIO NUNES DOS 

SANTOS, MÁRCIA MARIA MOTA, WELLINTON NUNES DOS SANTOS, 

REGIANE CARLA DA SILVA SANTOS

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

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA 

- OAB:4727 MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO EMBARGOS

IMPULSIONAMENTO PARA OUTRA PARTE MANIFESTAR

Certifico que o Embargos de Declaração foi oposto tempestivamente (fls. 

160/165).

Com efeito impulsiono os autos com a finalidade que a outra parte 

integrante da lide, manifeste acerca dos embargos opostos, pleiteando o 

que entender de direito.

Após, será procedida à remessa dos autos concluso para análise deste r. 
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Juízo.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164244 Nr: 1443-97.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULENA DUARTE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 

EMPRÉSTIMO-POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AMARANTE 

PASSOS - OAB:15022, VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

- OAB:296/2006 MS

 Autos n. 1443-97.2014.811.0006 - (Código 164244)

SENTENÇA

I – Relatório

 Trata-se de ação anulatória de leilão extrajudicial c/c pedido de tutela 

antecipada ajuizada no dia 18.02.2014 por SULENA DUARTE ALVES em 

face de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX, ambos 

qualificados nos encarte processual.(...)

III – Dispositivo

 Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar 

a invalidade da execução extrajudicial, com o consequente cancelamento 

do registro e adjudicação em favor da ré, tendo como objeto o imóvel 

situado na Avenida dos Estados, Quadra 22, Casa 04, bairro: Jardim 

Celeste I, objeto da matrícula n. 23.212 com registro no Cartório do 1º 

Ofício de Cáceres, Livro: 2-Q-1, fls. 84.

Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, com a resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em sintonia com o princípio da causalidade, CONDENA-SE a ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC).

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 03 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002104-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

MARIA SILVA MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

MBM SEGURADORA SA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002104-54.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA SILVA MATOS RÉU: MBM SEGURADORA SA A parte autora 

justificou que não fora possível o comparecimento da parte autora na 

audiência de conciliação, uma vez que estaria prestando serviços na 

cidade de Campo Verde/MT (id. 122501704). O termo de audiência juntado 

no id. 9922654 revela a ausência do autor no ato. Pois bem. É cediço que, 

em caso de não comparecimento do autor ou do réu na audiência de 

conciliação designada, previu o legislador a seguinte sanção: a aplicação 

de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do § 8º do 

art. 334 do CPC. No ponto, a motivação apresentada não encontra 

qualquer amparo documental/probatório que justificasse a ausência da 

parte autora no ato. Afinal, não fora acostado qualquer recibo ou atestado 

evidenciando que a parte autora estaria prestando serviços em cidade 

diversa, não sendo possível presumir que o autor ficou impossibilitado de 

comparecimento na audiência. Ademais, nem se diga que eventual 

desinteresse tácito da parte autora na audiência de conciliação afastaria a 

necessidade da sua presença na solenidade, uma vez que, conforme 

dispõe o inciso I do § 4º do art. 334 do CPC, a solenidade somente não se 

realizará “se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual”. 1 – Bem por isso, este Juízo 

NÃO ACOLHE a justificativa apresentada e APLICA a multa de 2% sobre o 

valor da causa, na forma do § 8º do art. 334 do CPC. Vale dizer que a 

porcentagem aplicada na espécie levou em consideração o valor atribuído 

à causa, em confrontação com a capacidade econômica da parte 

demandada refletida nos autos. 2 – No mais, intimadas as partes para 

especificarem as provas a serem produzidas, a parte ré pugnou pela 

produção de prova documental, pericial e depoimento pessoal da parte 

autora e testemunhas (id. 12081348), ao passo em que a parte autora, 

juntamente com a justificativa acerca da ausência na audiência, pugnou 

pela produção de prova pericial (id. 12250704). Resolvidas as questões 

processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as 

quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as 

questões controvertidas nos autos com base na petição inicial e na 

contestação. Compulsando os autos nota-se a falta de laudo pericial para 

poder ser constatado se a parte demandante tem direito a indenização 

oriunda do Seguro DPVAT, com a indicação de eventual invalidez 

permanente e a respectiva graduação da lesão. Desta forma, NOMEIA 

como perito o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto (CRM-MT 5329), podendo 

ser encontrado na Rua Pelotas, n. 07, CPA I, Cuiabá/MT, telefone: (65) 

98117-0025, e-mai l :  re iprestes@hotmai l .com, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

422 do Código de Processo Civil). INTIME-SE o Perito nomeado para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, em 

sintonia com a teoria da distribuição dinâmica da prova, mormente o 

interesse do requerido no seu resultado, intime-se o requerido para o 

adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser depositados em 

juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de 

preclusão. Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a data 

em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas 

as partes. INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada 

para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil[1], devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC[2]). As partes poderão arguir o impedimento ou 

suspeição do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1º, incisos I, II e III do CPC. 

As partes, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo 

Civil[3]. Por fim, remetam-se os autos CONCLUSOS para demais 

deliberações. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Cáceres/MT, 20 de 

agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 474. 

As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou 

indicados pelo perito para ter início a produção da prova. [2] Art. 465. O 

juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato 

o prazo para a entrega do laudo. [3] Art. 477 - § 1o As partes serão 

intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001993-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA IZABEL ALVES TAVARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001993-70.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

ANTONIA IZABEL ALVES TAVARES 1 – Uma vez que a busca de bens 

pelo sistema Bacenjud localizou quantia ínfima diante do valor executado, 
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este Juízo DEFERE o pleito de id. 12894626, para que sejam realizadas 

buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações 

sobre a existência de bens de propriedade da parte executada. Com a 

juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 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. 2 – Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, pugnar o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. 3 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 4 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004465-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para 1ª Vara Cível desta 

Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004403-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA MARA DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - Caso 

comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a analisar o pedido liminar. Trata-se 

de busca e apreensão ajuizada visando retomar a posse do bem alienado 

fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a 

inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 

– Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente. 3 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 4 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 5 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 6 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004407-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA ZARZENON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - Caso 

comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a analisar o pedido liminar. Trata-se 

de busca e apreensão ajuizada visando retomar a posse do bem alienado 

fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a 

inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 

– Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente. 3 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 4 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 5 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 6 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000319-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE APARECIDA RIBEIRO (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000319-91.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCIENE APARECIDA RIBEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de ação de demanda 

ajuizada por LUCIENE APARECIDA RIBEIRO em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados nos 
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autos. Prolatada sentença de parcial procedência (id. 11823054), a parte 

autora informou concordância quanto ao depósito da condenação 

realizado pela ré e pugna pela expedição de alvará em nome da genitora 

do seu patrono (id. 11915899). Nos ids. 12339247, 12339249, 12339251, 

a parte demandada comprovou o depósito da quantia devida. Já no id. 

12370486 aportou petição firmada por ambas as partes, transacionando 

acerca da quitação da obrigação e extinção do feito, mediante 

levantamento da quantia depositada nos autos. A parte autora reiterou o 

pedido de expedição de alvará em nome da genitora do seu patrono (id. 

14773490). Depois, no id. 14801099, informou conta bancária de 

titularidade da parte autora. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamenta-se e decide-se. Compulsando os autos, nota-se que o 

requerido cumpriu com sua obrigação, promovendo o pagamento integral 

da avença, antes mesmo da intimação para cumprimento da sentença. 

Desta forma, certo é que o art. 526, § 3º, do CPC disciplina que é lícito ao 

réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer 

em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, 

apresentando memória discriminada do cálculo, de modo que, havendo a 

concordância da parte autora, é de ser reconhecida a satisfação da 

obrigação e a extinção do feito. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a 

presente demanda, com fundamento no art. 526, § 3º, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia 

depositada em Juízo, observando-se a conta bancária da parte autora, 

indicada no id. 14801099. Após, ARQUIVE-SE, com as anotações e baixas 

necessárias. Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002411-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT DIAS (ADVOGADO(A))

ALAN GRETTES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002411-71.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALAN GRETTES DA SILVA I – Relatório Trata-se de ação de busca e 

apreensão em que a empresa requerente alega, em síntese, que a 

requerida firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira 

para aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação 

fiduciária em garantia de contrato de financiamento. Aduz que a parte 

requerida tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento das 

prestações. Requer a busca e apreensão do bem, a citação da parte 

requerida para apresentar contestação, bem como que seja consolidado 

na posse do mesmo. Com a inicial vieram os documentos. Liminar 

concedida, determinando-se a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo (id. 13437042). Cumprimento da liminar e citação da 

parte requerida (id. 13538564). A parte demandada apresentou 

contestação no id. 13908832, aduzindo que, por dificuldades financeiras, 

não fora possível o adimplemento das prestações, contudo, não justificaria 

a busca e apreensão do bem. Ainda, afirma que o veículo é imprescindível 

para o seu trabalho e que seria desproporcional o pagamento das 

parcelas vencidas e vincendas, uma vez que superaria o valor das 

parcelas devidas. O processo veio concluso. II – Fundamentação O caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, na 

forma do art. 355, inciso I, do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito. Sem delongas, a 

requerente afirma que o requerido deixou de efetuar o pagamento das 

parcelas do financiamento do bem alienado fiduciariamente, o que é 

incontroverso nos autos. Afinal, a inadimplência fora confirmada pela 

parte demandada, que apenas justificou a impossibilidade de pagamento 

da dívida. Depois, a pretensão da parte autora é corroborada pela 

plausibilidade do direito substancial invocado, evidenciado pelos 

documentos que instruíram a petição inicial, mormente pela cédula de 

crédito bancário e pela notificação extrajudicial de id. 13424833, 

demonstrando a mora do requerido. Ademais, se a parte autora pretendia 

a purgação da mora, deveria ter realizado o pagamento da integralidade da 

dívida, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 

1.418.593/MS: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1.418.593/MS, 2ª 

Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014) (negrito e grifo 

nossos) Daí exala que, para efeito de purgação da mora, o devedor 

deveria, no prazo de 5 dias, contado do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, efetuar o depósito da integralidade da dívida. No 

vertente caso, no entanto, apenas alegou a impossibilidade de pagamento, 

que, por si só, não afasta a purgação da mora. III – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto 

da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão 

liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002314-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO PINTO RIBEIRO (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002314-71.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BALBINO PINTO RIBEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. I – Relatório Trata-se de ação cobrança de 

seguro DPVAT ajuizada por BALBINO PINTO RIBEIRO em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos 

qualificados no processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 26.10.2017 que lhe acarretou escoriações no membro inferior 

direito. Afirma que postulou administrativamente pela indenização, sendo 

recebida a quantia de R$ 2.531,25. Requer, portanto, a condenação da ré 

ao pagamento da complementação da indenização referente ao Seguro 

DPVAT, além de custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

diversos documentos. Despacho inicial (id. 13366123) concedendo os 

benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 13978219 

argumentando, em preliminar, necessidade de inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo, bem como a ausência de laudo pericial emitido pelo 

IML. No mérito, defende que já houve o pagamento proporcional ao dano 

corporal sofrido pela parte autora, de modo que requer a improcedência 

do pedido. A réplica à contestação é vista no id. 14217332. Realizada 

audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes, sendo 

realizada avaliação médica na parte autora (id. 14316032 e id. 14316084). 

A parte autora, na petição de id. 14786369, impugna o laudo pericial 

realizado, uma vez que o profissional teria enquadrado a lesão em 

graduação diversa do que seria devido. O processo veio concluso. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 
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necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC. Inicialmente, em 

que pese a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte autora, 

ela se funda no fato de o perito graduar a lesão em quantia diversa da que 

fora apontada pela médica que atendeu o autor extrajudicialmente. No 

caso, não se verifica qualquer mácula na perícia realizada em Juízo, 

sendo certo que eventual discordância da parte com relação à conclusão 

do “expert” deverá ser fundamentada com prova robusta, o que não se 

vê. Afinal, apenas se depara com graduação diversa da que fora indicada 

por outra profissional, o que não importa em dizer que houve equívoco do 

profissional do Juízo, que possui presunção de veracidade e boa-fé. 

Depois, poderia a parte autora apresentar, com a impugnação, prova de 

que a lesão persiste no patamar indicado pela profissional anterior, o que 

não realizou. Logo, este Juízo INDEFERE o pedido de realização de nova 

perícia, formulado pela parte autora, passando ao julgamento do feito. DAS 

PRELIMINARES De início, como se nota da exordial, a própria Seguradora 

Líder fora indicada no polo passivo, de modo que indefere-se o pedido 

para que seja incluída na demanda. Depois, ao contrário do que fora 

defendido pela parte ré, a juntada de laudo médico elaborado pelo IML não 

é requisito para o ajuizamento da vertente demanda, mormente porque a 

avaliação médica poderá ser elaborada tranquilamente em sede de 

instrução processual ou, como no vertente caso, já fora realizada em 

sede de audiência de conciliação concentrada. Bem por isso indefere-se a 

preliminar em questão. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a 

questão central refere-se ao pedido de complementação de seguro 

obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de 

trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou à autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela parte autora é necessário que 

a vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente”. No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, é possível concluir que há nexo de causalidade entre as 

sequelas observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 14316032 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

membro inferior direito, o mesmo indicado nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por redução da 

flexão do membro inferior direito, com redução de força e movimento de 

tornozelo, atrofia de musculatura de perna, claudicação moderada, artrose 

em tornozelo e dor crônica, ocasionando lesão parcial incompleta, gerando 

dano anatômico e/ou funcional definitivo com proporção de 50% (média). 

Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional capacitado na 

área médica, não havendo nada que desabone o referido trabalho para 

que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é 

prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o requerente esta 

acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, permanente. Deste 

modo, apesar de não estar ligado apenas à prova pericial, no caso dos 

autos, vislumbra-se que ela é essencial, e demonstra, de maneira clara, o 

grau e a lesão do autor, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois 

bem, em se tratando de indenização referente ao seguro DPVAT, a 

quantificação do valor a ser recebido submete-se à situação adequada a 

cada caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Partindo dessas premissas, como no caso do autor houve a perda 

parcial incompleta, com repercussão de 50% (média), o valor indenizatório 

in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 70 % = 9.450,00 x 

50% = 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, 

nota-se que o autor recebeu administrativamente o valor de R$ 2.531,25 

(id. 13978232), razão pela qual deve haver a dedução dos valores, com o 

recebimento do valor residual correspondente a R$ 2.193,75 (dois mil 

cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), os quais devem 

ser corrigidos a partir do evento danoso (segundo entendimento do STJ), 

e acrescidos de juros de mora (1%) a partir da citação. III – Dispositivo 

Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido constante da inicial condenando a ré ao pagamento de indenização 

referente ao seguro DPVAT ao autor, no valor de R$ 2.193,75 (dois mil 

cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), sobre o qual 

deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com 

espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. Pelo princípio da causalidade, 

CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das custas processuais, 

despesas e honorários advocatícios, que ficam arbitrados em 15% sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007870-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CATARINO FELIX DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES (ADVOGADO(A))

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Em manifestação apresentada pelas partes 

foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do processo (id. 

12922526). O processo veio concluso. É o relatório do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos 

disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem compromisso 

(judicial ou extrajudicial), ainda que após a prolação de sentença de 

mérito, estando também satisfeitas os requisitos gerais de validade do 

negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 2002, à 

medida que se impõe é a sua homologação judicial. Ante o exposto, este 

Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c 

art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e honorários 
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advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003857-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003857-80.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALESSANDRO RAMOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS I - Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro 

DPVAT proposta por ALESSANDRO RAMOS DA SILVA, em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Sustenta o autor ser vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 03/04/2016, sofrendo danos que acarretaram invalidez 

permanente. Requer, portanto, a condenação da ré ao pagamento do 

seguro no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Instruiu a 

inicial com documentos. O despacho de id. 4565896 determinou a 

intimação da parte autora para promover a emenda da inicial a fim de 

retificar o valor atribuído à causa, o que fora realizado na petição de id. 

4590665. A inicial fora recebida no id. 7846877. Realizada audiência de 

conciliação, não houve acordo entre as partes, sendo realizada avaliação 

médica na parte autora (id. 9906138 e id. 9906199). A parte autora, na 

petição de id. 10006956, aduz que o laudo médico fora incoerente e 

requer a realização de nova perícia. A parte demandada apresentou 

resposta no id. 10217464, arguindo, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo, bem como que não houve o pagamento do 

prêmio do seguro pelo proprietário do veículo. No mais, defende a 

ausência de nexo causal e de prova do dano decorrente de acidente de 

trânsito, além da ausência de provas quanto à invalidez permanente da 

parte autora. Depois, a parte demandada pugna pela improcedência do 

pedido, uma vez que não teria sido verificada qualquer debilidade 

permanente na parte autora (id. 10380934). A parte autora deixou e 

apresentar réplica à contestação. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC. DAS 

PRELIMINARES No que tange à preliminar pela qual se pede a alteração do 

polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A., é pacífico o entendimento de que o pagamento da 

indenização é realizado por qualquer uma das empresas seguradoras 

integrantes do consórcio do Seguro DPVAT, podendo o beneficiário 

cobrar o valor de qualquer uma delas, razão pela qual este juízo rejeita a 

preliminar em questão. Depois, nos termos da Súmula 257 do STJ: “A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização.” Logo, indefere-se a 

preliminar em questão. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a 

questão central refere-se no pedido de cobrança de seguro obrigatório de 

danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito 

causado por veículo de via terrestre o qual resultou ao autor lesão 

corporal incapacitante. O seguro obrigatório de danos pessoais causados 

por veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente, senão vejamos: 

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no 

caso de invalidez permanente”. Da análise dos documentos apresentados 

pela autora na petição inicial, somando-se às respostas dos quesitos 

respondidos pelo perito no laudo médico (id. 9906138), constatou-se que o 

autor não possui invalidez permanente, mas apenas disfunções 

temporárias. Nesse ponto, em que pese a impugnação da parte autora 

quanto ao resultado da avaliação médica, não se denota a existência de 

incoerência no laudo, haja vista que a existência de lesão corporal não 

implica, necessariamente, em invalidez, tampouco que ela seria 

permanente. Depois, não se vê prova documental contemporânea, no 

sentido de que haveria lesão permanente. Desse modo, tem-se que o 

autor não preenche os requisitos previstos no art. 3º da Lei 6.194/74, já 

que não se encontra acometido por invalidez permanente, de modo que 

não faz jus a percepção de indenização. Forte na fundamentação supra, 

não há como reconhecer o direito pleiteado pelo autor. III – Dispositivo 

Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

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, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. 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, 20 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002344-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002344-09.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA RITA DOS REIS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. I – Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro 

DPVAT ajuizada por ANA RITA DOS REIS em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos qualificados no 

processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no mês 

de agosto de 2017 que lhe acarretou lesões de caráter permanente. 

Afirma que postulou administrativamente pela indenização, contudo, teria 

sido solicitado pela seguradora documentos os quais a parte autora não 

possui. Requer, portanto, a condenação da ré ao pagamento da 

indenização referente ao Seguro DPVAT, além de custas e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. Despacho inicial 

(id. 13422698) concedendo os benefícios da justiça gratuita e 

determinando a citação da ré. Realizada audiência de conciliação, não 

houve acordo entre as partes, sendo realizada avaliação médica na parte 

autora (id. 14316849 e id. 14316990). Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 14321065 argumentando, em preliminar, a 

inépcia da inicial, diante falta de requerimento administrativo e de sua 

recusa. No mérito, defende a ausência de nexo causal e, em caso de 

procedência, a necessidade de observância à graduação da lesão. A 

réplica à contestação é vista no id. 14513943. O processo veio concluso. 

II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC. DAS 

PRELIMINARES De início, não há falar em ausência de interesse de agir, 

uma vez que a parte autora comprovou, na exordial, que formulou o 

pedido administrativamente. Contudo, o pleito não fora atendido, uma vez 

que a Seguradora demandada informou a ausência de laudo médico 

emitido pelo IML, conforme comunicação juntada no id. 13341459. Ocorre 
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que a juntada de laudo médico elaborado pelo IML não é requisito para o 

pleito em questão, mormente porque a avaliação médica poderá ser 

elaborada tranquilamente em sede administrativa, de instrução processual 

ou, como no vertente caso, já fora realizada em sede de audiência de 

conciliação concentrada. Bem por isso indefere-se a preliminar em 

questão. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão central 

refere-se ao pedido de indenização de seguro obrigatório de danos 

pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito causado por 

veículo de via terrestre o qual resultou à parte autora lesão corporal 

incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar 

todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, 

ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, seja 

pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo 

sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir 

de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma 

hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 

1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela parte autora é necessário que 

a vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial, inexistindo tais sequelas, impossível o 

reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. Como 

sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe pagamento de 

indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica. O disposto pelo 

artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a indenização do seguro 

DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso 

de invalidez permanente: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”. No caso em 

destaque, a documentação trazida juntamente com a petição inicial 

demonstra que há nexo de causalidade entre as sequelas observadas e o 

acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, corroborando os 

documentos médicos, o laudo médico de id. 14316849 foi categórico em 

afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de acidente 

automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é a mão direita, 

a mesma indicada nos documentos médicos apresentados pela parte 

autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo causal, restando 

corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além dos documentos 

médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação médica realizada 

atestou que a parte autora foi acometida por redução importante de 

movimento do punho direito, atrofia muscular de antebraço e 

comprometimento moderado da pinça, ocasionando lesão parcial 

incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média). Aduzindo que o aludido exame é realizado por 

profissional capacitado na área médica, não havendo nada que desabone 

o referido trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se 

que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora, como já acenado anteriormente. Pois 

bem, em se tratando de indenização referente ao seguro DPVAT, a 

quantificação do valor a ser recebido submete-se à situação adequada a 

cada caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Partindo dessas premissas, como no caso do autor houve a perda 

parcial incompleta, com repercussão de 50% (média), o valor indenizatório 

in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 70% = 9.450,00 x 

50% = 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), os quais 

devem ser corrigidos a partir do evento danoso (segundo entendimento do 

STJ), e acrescidos de juros de mora (1%) a partir da citação. III – 

Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido constante da inicial condenando a ré ao pagamento 

de indenização referente ao seguro DPVAT ao autor, no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), sobre o qual deverá 

incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de citação e 

correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com espeque no 

artigo 3º da Lei n. 6.194/74. Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a 

parte demandada ao pagamento das custas processuais, despesas e 

honorários advocatícios, que ficam arbitrados em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 

de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001803-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

ALEX RONDON RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001803-73.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALEX RONDON RIBEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. I – Relatório Trata-se de ação cobrança de 

seguro DPVAT ajuizada por ALEX RONDON RIBEIRO em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos 

qualificados no processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 19/11/2015 que lhe acarretou lesões de caráter 

permanente. Afirma que postulou administrativamente pela indenização, 

contudo, o pedido teria sido cancelado, sem qualquer explicação. Requer, 

portanto, a condenação da ré ao pagamento da indenização referente ao 

Seguro DPVAT, além de custas e honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram diversos documentos. Despacho inicial (id. 12828975) concedendo 

os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 14106353 

argumentando, em preliminar, a falta de interesse processual, diante da 

inércia da parte autora em apresentar a documentação exigida no 

procedimento administrativo. No mérito, defende a ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte autora. Realizada audiência de 

conciliação, não houve acordo entre as partes, sendo realizada avaliação 

médica na parte autora (id. 14316186 e id. 14316295). A réplica à 

contestação é vista no id. 14510859. O processo veio concluso. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC. DAS 

PRELIMINARES De início, não há falar em ausência de interesse de agir, 

uma vez que a parte autora comprovou, na exordial, que formulou o 

pedido administrativamente. No ponto, o documento de id. 12824755 

consta a informação “pedido de indenização cancelado”. Muito embora 

alegar que o autor deixou de apresentar a documentação exigida, a parte 

ré sequer especificou qual a documentação faltante no procedimento 

administrativo, que obstou a análise do pedido. Sendo assim, uma vez 

comprovado o requerimento administrativo e a sua recusa, indefere-se a 

preliminar em questão. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a 

questão central refere-se ao pedido de indenização de seguro obrigatório 

de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito 
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causado por veículo de via terrestre o qual resultou à parte autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida pela parte autora é necessário que 

a vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial, inexistindo tais sequelas, impossível o 

reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. Como 

sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe pagamento de 

indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica. O disposto pelo 

artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a indenização do seguro 

DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso 

de invalidez permanente: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”. No caso em 

destaque, a documentação trazida juntamente com a petição inicial 

demonstra que há nexo de causalidade entre as sequelas observadas e o 

acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, corroborando os 

documentos médicos, o laudo médico de id. 14316186 foi categórico em 

afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de acidente 

automobilístico, apontando, ainda, que a lesão se deu no baço (estruturas 

abdominais), a mesma indicada nos documentos médicos apresentados 

pela parte autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo causal, 

restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além dos 

documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a lesão que atingiu a parte autora fora 

parcial e completa. Em se tratando de lesão completa na região atingida, 

desnecessária se torna a graduação do dano, razão pela qual constou, no 

laudo, a informação “ignorar” no campo da graduação assinalada pelo 

perito. Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional 

capacitado na área médica, não havendo nada que desabone o referido 

trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o 

laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial, completa e permanente. 

Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova pericial, no caso 

dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e demonstra, de maneira 

clara, a lesão do autor, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora, como 

já acenado anteriormente. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os 

percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a 

serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas premissas, 

como no caso do autor houve a perda parcial completa do baço, o valor 

indenizatório in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 10% 

(graduação prevista para perda integral (retirada cirúrgica) do baço) = R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), os quais devem ser 

corrigidos a partir do evento danoso (segundo entendimento do STJ), e 

acrescidos de juros de mora (1%) a partir da citação. III – Dispositivo 

Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido constante da inicial condenando a ré ao pagamento de indenização 

referente ao seguro DPVAT ao autor, no valor de R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta reais), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária pelo 

INPC a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 

6.194/74. Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a parte demandada 

ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários 

advocatícios, que ficam arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004388-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON COSTA MARQUES JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004388-98.2018.8.11.0006. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: WILSON COSTA MARQUES JUNIOR Vistos 

etc. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a 

parte Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento, qual seja, o pagamento de quantia 

em dinheiro, (art.700, inciso I), havendo probabilidade do direito do Autor, 

tendo em vista a prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo 

que a monitória é pertinente. Deste modo, promova-se a expedição do 

mandado de citação para pagamento da obrigação, acrescida de 

honorários advocatícios no valor de 5% do valor da causa (art. 701, CPC), 

no prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, constando-se que 

neste mesmo prazo poderá o requerido oferecer embargos (art. 702, 

CPC). Conste-se ainda que se cumprido o mandado, ou seja, havendo o 

pagamento, ficará ele, o requerido, isento do pagamento de custas 

processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não cumprindo a obrigação ou não 

oferecendo embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 

judicial" (art. 702, §8º). Cite-se. Intime-se. Cáceres/MT, 17 de agosto de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004430-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA TRESOLDI (ADVOGADO(A))

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERENTE)

GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE WAILAND LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004430-50.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO 

BRASIL REQUERIDO: BRUNO HENRIQUE WAILAND LOPES Vistos, etc. 

Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do mandado. Após o 

cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos 

atos praticados, com as homenagens de estilo, e providencie baixa nos 

registros. Em todo o caso, o cumprimento da missiva está condicionado ao 

recolhimento de todas as taxas/custas inerentes a distribuição da carta 

precatória, bem como as diligências a serem realizadas. Cáceres/MT., 17 

de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000305-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILMARA DE CARVALHO (AUTOR(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000305-39.2018.8.11.0006. AUTOR: 

NILMARA DE CARVALHO RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos etc. Em relação ao pedido 

de emenda à inicial deverá a parte autora melhor esclarecer seu pedido, 

notadamente apontar a negativa expressa de atendimento ao 

procedimento de aplicação de toxina botulínica almejado no último 

requerimento. Deve-se acrescentar que o documento encontrado no id. 

11807817 – pág.1 sinaliza que o plano de saúde, ao contrário de negar, 

apresentou sugestão favorável ao tratamento por meio de Toxina 

Botulínica por segmento corporal. Ao menos é esta a compreensão que o 

Juízo percebe pela leitura daquela carta. Com efeito, anoto o prazo de 15 

(quinze) dias, para que a parte autora melhor esclareça seu requerimento, 

notadamente demonstre a expressa negativa ou dificuldade de 

atendimento pelo plano em relação ao procedimento almejado. Ressalta-se 

ainda que a parte deverá atentar-se que a partir da citação só poderá 

emendar o pedido com a anuência do réu (art. 329, incisos I e II do Código 

de Processo Civil). Lembra-se ainda que em relação a exigência aqui 

posta, há a necessidade da parte autora observar que para demandar em 

Juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17/CPC), sendo certo 

que o ponto de exigir-se a comprovação da negativa de atendimento 

situa-se em torno do interesse de agir resultante da inequívoca pretensão 

resistida. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 16 de Agosto 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR(A))

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA (ADVOGADO(A))

ALONSO MARCOS MOREIRA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO POLIZELLI (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007751-30.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS, MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES 

RÉU: PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME, PAULO FERNANDO 

POLIZELLI, ALONSO MARCOS MOREIRA, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Sendo reiterado pedido de tutela - id. Num. 

14679348, com a juntada de novos documentos, antes de analisar, 

entendo necessário observar o contraditório. Assim, intimem os 

Requeridos para manifestarem, querendo, no prazo de 10 dias. No tocante 

ao questionamento de id. Num. 14666241, anoto que este juízo apenas 

analisou o pedido de tutela e oportunizou às partes melhor detalharem e 

esclarecerem sobre provas que pretendem efetivamente produzir. Ainda 

não foi proferido despacho saneador, analisadas às preliminares e 

deliberado sobre provas que serão produzidas na instrução. Para tanto, 

por ora, desnecessária a análise do pedido. Após o decurso do prazo 

concedido na decisão de id. Num. 14496119, o que deverá ser certificado, 

retorne concluso. Intimem-se. Caceres, 18 de agosto de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR(A))

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA (ADVOGADO(A))

ALONSO MARCOS MOREIRA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO POLIZELLI (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007751-30.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS, MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES 

RÉU: PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME, PAULO FERNANDO 

POLIZELLI, ALONSO MARCOS MOREIRA, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Sendo reiterado pedido de tutela - id. Num. 

14679348, com a juntada de novos documentos, antes de analisar, 

entendo necessário observar o contraditório. Assim, intimem os 

Requeridos para manifestarem, querendo, no prazo de 10 dias. No tocante 

ao questionamento de id. Num. 14666241, anoto que este juízo apenas 

analisou o pedido de tutela e oportunizou às partes melhor detalharem e 

esclarecerem sobre provas que pretendem efetivamente produzir. Ainda 

não foi proferido despacho saneador, analisadas às preliminares e 

deliberado sobre provas que serão produzidas na instrução. Para tanto, 

por ora, desnecessária a análise do pedido. Após o decurso do prazo 

concedido na decisão de id. Num. 14496119, o que deverá ser certificado, 

retorne concluso. Intimem-se. Caceres, 18 de agosto de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000798-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO HELENE LESSA (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA ALVES DE ABREU SA (REQUERIDO)

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO (ADVOGADO(A))

ADRIANO CARRELO SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE GONCALVES DE SA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 

dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

14823166), inteiro teor da Certidão do Senhor Meirinho, bem como, 

requeira o que entender de direito. Cáceres, 20 de agosto de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003958-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR(A))

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

ETELMINO DE ARRUDA SALOMÉ NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE Impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no 

prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento da mandado de 

intimação deste Juízo. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 
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respectivo comprovante. Cáceres, 20 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004430-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA TRESOLDI (ADVOGADO(A))

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERENTE)

GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE WAILAND LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento taxas custas, valor separado, da diligência do Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento da missiva 

deste Juízo. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias + taxas custas+ 

Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Cáceres, 20 de agosto de 

2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004464-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANO CALIXTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004464-25.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADRIANO CALIXTO DE OLIVEIRA RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 

Dentre os pedidos trazidos à baila, a parte Autora requer a concessão da 

justiça gratuita. O atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015),traz em 

seu artigo 98, caput, a previsão de concessão da justiça gratuita aos que 

não possuem condições de arcar com as despesas processuais. No 

entanto, a nova legislação processual civil se ateve a mencionar que o 

beneficio deveria ser concedido à pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos, porém, não trouxe o conceito de insuficiência. 

Não obstante, o artigo 1º da legislação, preceitua que suas normas 

processuais nela contidas, devem ser interpretadas de acordo com os 

valores e normas fundamentais da Constituição Federal. Nesse aspecto, 

no que concerne a assistência judiciária gratuita, o texto constitucional 

prevê, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Assim, à luz da Constituição Federal, a comprovação de 

hipossufiência não pode ser de todo afastada, sendo a declaração de 

pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros elementos 

capazes de comprovar a incapacidade financeira. Ademais, no presente 

caso, há elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência, 

tendo em vista que o autor declarou-se autônomo sem apresentar 

qualquer documentação nesse sentido, tanto para aferir em que consiste 

seu trabalho e qual a renda média auferida. Deste modo, diante da 

previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de indeferir o pedido, convém 

facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem 

o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documento que comprove sua renda mensal 

(cópia carteira de trabalho, holerite, extratos bancários, etc.) ou, no 

mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT., 20 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003373-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

SARA RAIMUNDO GONCALVES (REQUERENTE)

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (REQUERIDO)

ALONSO MARCOS MOREIRA (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: 

Processo: 1003373-94.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 500.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO 

DIA LTDA, MARIA APARECIDA GONCALVES, SARA RAIMUNDO 

GONCALVES Parte Ré: REQUERIDO: PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - 

ME, PAULO FERNANDO POLIZELLI, ALONSO MARCOS MOREIRA, 

BRADESCO SEGUROS S/A . Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA Endereço: 

SUPERMERCADO TODO DIA, 570, VILA MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: MARIA APARECIDA GONCALVES Endereço: RUA DAS 

GRAÚNAS, S/N, VILA MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

SARA RAIMUNDO GONCALVES Endereço: RUA COMETA, 147, ESTRELA 

D OESTE, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000; FINALIDADE(S): LEVAR A 

EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em 

conformidade com o despacho abaixo transcrito e documentos 

eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte(s) integrante(s) deste mandado. OBJETO: INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, com o intuito de que compareça de preferência acompanhado 

de Advogado ou Defensor Público na Audiência de Conciliação designada 

para o dia 29 de outubro de 2018 às 16:30h, que será realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc, na sala de audiência, situada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, endereço ao final indicado. 

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos etc. Nos termos do art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o 

pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Acaso providencie o pagamento, desde já delibero nos seguintes 

termos: RECEBO a emenda da inicial! Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) 

para comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. A multa somente não terá incidência na hipótese de 

manifestação expressa por ambas as partes de seu desinteresse na 

autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e 

a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência. Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334).; Anote-se no ato de citação as advertências do art. 344 do 

NCPC.” Cáceres, 20 de agosto de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar 

Judiciário(a) Sede do juízo e Informações: Rua das Maravilhas Bairro: 

Cavalhada Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000 Fone: (65) 3211-1300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002667-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

ISA BACCHI COVER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. BORGES-SEGURANCA ELETRONICA - ME (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: 

Processo: 1002667-14.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 9.442,71; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR(A): VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA - ME Parte Ré: RÉU: J. C. BORGES-SEGURANCA 

ELETRONICA - ME . Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: VIA - SEG 

COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, 4260, QUADRA 24, LOTES 15 E 16, JARDIM LEBLON, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-000; FINALIDADE(S): LEVAR A EFEITO O(S) 

ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em conformidade 

com o despacho abaixo transcrito e documentos eventualmente 

anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) 

integrante(s) deste mandado. OBJETO: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

com o intuito de que compareça de preferência acompanhado de 

Advogado ou Defensor Público na Audiência de Conciliação designada 

para o dia 08 de outubro de 2018 às 14:00h, que será realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc, na sala de audiência, situada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, endereço ao final indicado. 

DESPACHO/DECISÃO: “Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso 

providencie o pagamento, desde já recebo a inicial. Cite-se e intime-se o(a) 

Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334)”. Cáceres, 20 de 

agosto de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar Judiciário(a) Sede do 

juízo e Informações: Rua das Maravilhas Bairro: Cavalhada Cidade: 

Cáceres-MT Cep:78200000 Fone: (65) 3211-1300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002319-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

JULIANO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres , 2 de dezembro de 2016. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que no 

prazo de 5 (cinco), dias manifeste nos autos acerca da Certidão do Oficial 

de Justiça de ID. 13771848 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002319-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

JULIANO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001842-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO ROSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001842-70.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 36.240,00; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CITAÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): AYMORE Parte Ré: RÉU: ARLINDO ROSA O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para MANIFESTAR acerca da certidão do oficial de justiça de ID-13931260 

Cáceres MT., 20 de agosto de 2018. Atenciosamente. SOLANGE BISCARO 

MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003501-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO HAYASHIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1003501-17.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 233.750,82; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: ADILSON LOPES DE SOUZA Parte Ré: MARCOS ANTONIO 

HAYASHIDA . Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

do seu Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 02 de outubro de 2018 às 

13h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 de agosto 

de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar Judiciário(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138772 Nr: 8297-15.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONI CONFECÇÕES LTDA-ME, GILBERTO 

BORDONI RIBEIRO, SILMARA CRISTINA DE SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento do 1º LEILÃO ELETRÔNICO agenda para o dia 30/11/2018 

às 10hs e o 2º LEILÃO para o às 13hs.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173469 Nr: 8836-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SEBASTIÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO CHAGAS MATIAS, 

MIRINÉIA SOFIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 
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OAB:3523-A/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento do 1º LEILÃO ELETRÔNICO agenda para o dia 30/11/2018 

às 10hs e o 2º LEILÃO para o às 13hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168032 Nr: 4699-48.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, COMETA SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO 

VELLOZO - OAB:109.231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8.014 MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

querendo, apresentar contrarrazões interposto pelo requerido Cometa 

Serviços de Assessoria e consultoriA Empresarial Ltda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 62886 Nr: 456-08.2007.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EMIDIO DANTAS - 

OAB:3540, LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7400/MT, MILTON 

MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar acerca da certidão do oficial de justiça a 

seguir transcrita... EDSON DRAZDAUSKAS DA SILVA, Oficial de Justiça, 

lotado nesta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais etc...

 CERTIFICA E DÁ FÉ, que devolvo o presente mandado em Cartório em 

razão da insuficiência de endereço. Informo ainda que entrei em contato 

com o advogado Dr. Vinicius Castro procurando maiores informações do 

endereço do autor, que disse que também estava tentando entrar em 

contato com o mesmo. O referido é verdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168287 Nr: 4902-10.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM TIGO COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, DONIZETE SILVA MOURA, ZILDINHA APARECIDA PICÃO 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (trtinta e cinco) 

reais, visando o cumprimento do Mandado de CITAÇÃO a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 157280 Nr: 5045-33.2013.811.0006

 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: LAURY GEANICHINI DE SOUZA, RENILDA DO COUTO 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE CAMPOS BORGES FILHO, LAIS 

BORGES JOSETTI, BENEDITO DE CAMPOS BORGES, LOURDES BORGES 

DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DO COUTO SOUZA - 

OAB:6708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (trtinta e cinco) 

reais, visando o cumprimento do Mandado de AVERBAÇÃO a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192704 Nr: 9971-86.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARMELO MORINIGA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (Trinta e Cinco 

Reais), visando o cumprimento do Mandado de Citação a ser 

oportunamente expedido.

 Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), 

clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de 

Diligência”.

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004386-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON ROSA EDUARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004386-31.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: WANDERSON ROSA 

EDUARDO Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão fundada 

no DEC. 911/69, ajuizada por Omni Financeira S/A em face de Wanderson 

Rosa Eduardo. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, 

intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e 

das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o 

pagamento, desde já fica analisado o pedido de liminar. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a inicial, 

cumprindo com os requisitos legais. Assim, com fundamento no artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, vez que nesta 

comarca inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 
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3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Defiro os benefícios 

constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Intime-se. Cáceres/MT, 18 de agosto de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001882-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA BARBOZA FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001882-86.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: MARIA 

LUCIA BARBOZA FONSECA Vistos etc. Oficie ao Serasa e expeça-se 

mandado para penhora de bens, conforme já deferido no despacho de id. 

Num. 13222367 Nos termos do art. 139, IV do Código de Processo Civil 

acolho parcialmente o requerimento anterior, formulado pelo credor, de 

modo que: a) Determino a indisponibilidade de bens da parte devedora – o 

que faço por meio do sistema nacional de indisponibilidade. b) promovo a 

pesquisa de veículos em nome do devedor junto ao sistema RENAJUD. 

Segue em anexo o extrato da diligência. Comprove o Exequente que 

diligenciou no Cartório de Registro de Imóveis, em 10 dias. Cáceres/MT., 20 

de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000999-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADACIA BARBARA GOULART (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000999-76.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

ADACIA BARBARA GOULART Aguarde-se a manifestação do Curador 

Especial. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 20 de Agosto de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000285-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

WILLIAM ULISSES ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA LAUDELINA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000285-48.2018.8.11.0006. AUTOR: 

WILLIAM ULISSES ALVES DE SOUZA RÉU: SEBASTIANA LAUDELINA DA 

SILVA Vistos, etc... Cuida-se de “ação de reintegração de posse com 

pedido de liminar” proposta por Willian Ulisses Alves de Souza em 

desfavor de Sebastiana Laudelina da Silva, na qual aduz, em síntese, ter 

firmado verbalmente comodato com a requerida, tendo por objeto o imóvel 

descrito na exordial, localizado na Rua D, Quadra 14, lote 19, Vitória Régia, 

do qual alega ser legítimo proprietário. Afirma que a requerida se recusa a 

realizar a devolução do imóvel, permanecendo no imóvel sem sua 

autorização, configurando esbulho possessório. Em razão disso, no 

mérito, requereu a procedência da demanda para que seja reintegrado 

definitivamente na posse do imóvel, bem como a condenação da requerida 

ao pagamento de alugueis desde a data do esbulho. Juntou documentos 

de id. 11526139 a id. 11526329. Recebida a inicial foi designada audiência 

de justificação (id. 1537484). Citada, a requerida compareceu na audiência 

designada e na oportunidade suscitou questão de ordem, requerendo o 

cancelamento da audiência e a tramitação do feito pelo prosseguimento 

comum, em de se tratar de ação possessória de força velha. O pedido foi 

acolhido, sendo realizada tão somente audiência de conciliação que restou 

infrutífera (id. 12806023). A Requerida apresentou defesa no id. 

13149771, na qual arguiu, preliminarmente, impugnação da gratuidade da 

justiça. No mérito, alega jamais ter celebrado com o autor contrato de 

comodato, pois segunda a ré, o requerente nunca foi proprietário do 

imóvel. Alega que o autor alienou o imóvel logo após tê-lo adquirido. Afirma 

ter adquirido o imóvel da pessoa de Roberto Carlos da Silva, efetuando o 

pagamento das prestações de financiamento, realizando diversas 

benfeitorias no local, exercendo a posse direta sobre o imóvel há mais de 

13 anos. Após tecer suas razões, requereu a total improcedência da 

demanda. Juntou documentos de id. 13149778 a id. 13149814. 

Impugnação à contestação no id. 13614646, juntando novos documentos 

(id. 13614680). Intimados a indicarem provas, o autor requereu a colheita 

do depoimento das partes, bem como a oitiva de testemunhas (id. 

14664324). A requerida pugnou pela produção de prova documental, bem 

como colheita de depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas (id. 

14677210). É o relatório. Decido. O art. 357 do CPC dispõe acerca do 

saneamento do feito: 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste 

Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do 

processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - 

delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do 

ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento. Aliás, Daniel Amorim Assumpção 

Neves assinala que “O saneamento – e agora também organização – do 

processo é realizado por meio de um ato processual complexo, como 

atestam os incisos do art. 357 do Novo CPC, cabendo aos Juiz, nesse 

momento procedimental: resolver, se houver, as questões processuais 

pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; definir a 

distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 do Novo CPV; 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e, se 

necessário, designar audiência de instrução.” (Novo Código de Processo 

Civil comentado, artigo por artigo. Editora JusPodivm: 2016. Página 623). 

Analisando a documentação juntada nos autos, verifico que a 

controvérsia instalada não pode ser solucionada somente com a prova 

documental até agora produzida, necessitando de maiores 

esclarecimentos e subsídios para resolução da questão. Deste modo, 

sendo necessária a dilação probatória no presente caso, fixo os 

seguintes pontos controvertidos sobre os quais deverão recair as provas: 

a existência de suposta avença verbal de comodato entre as partes 

concernente ao imóvel em questão, a existência de posse do autor sobre 

o imóvel, exercício ou não de posse pela requerida sobre o imóvel, 

caracterização ou não da prescrição aquisitiva. Dessa maneira, DEFIRO E 

DETERMINO a produção das seguintes provas: a) Depoimento pessoal das 

partes, sob pena de confissão aquele que não comparecer para prestá-lo 

(art. 385, §1º, CPC). b) prova testemunhal, cujo rol deverá ser indicado 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, §4°), ficando os 

advogados das partes incumbidos de procederem com a intimação das 

testemunhas por eles indicadas, nos moldes do art. 455 do CPC. Defiro, 

ainda, a produção de prova documental, podendo as partes realizarem, 

caso queiram, a juntada de novos documentos no prazo de 15 (quinze) 

dias, ficando assegurada a vista dos autos à parte contrária para que 

tome conhecimento e manifeste-se em relação aos documentos juntados 

(art. 437, §1°). Em razão do acima exposto, designo audiência de 

instrução para o dia 30 de janeiro de 2019, às 14:00 horas. Registro que a 

data agendada decorre do exercício cumulativo com a jurisdição eleitoral. 

Intimem-se as partes pessoalmente acerca do depoimento pessoal (art. 

385, §1º, CPC). Concomitante, ficam as partes intimadas para 
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comparecimento através de seus respectivos advogados, por meio de 

publicação desta no DJE. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003364-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO SOUTO RODRIGUES (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

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: 1003364-35.2018.8.11.0006. AUTOR: 

JUNIO SOUTO RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Cuida-se de ação de ação de 

cobrança de seguro DPVAT ajuizada por Junio Souto Rodrigues em face 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, devidamente 

qualificados nos autos. O Autor foi intimado para esclarecer quanto a 

propositura de duas ações idênticas (1003362-65.2018.8.11.0006 e 

1003364-35.2018.8.11.0006), tendo o Autor se manifestado no id. 

14456198, pugnando pelo prosseguimento do feito nº 

1003362-65.2018.8.11.0006 e desistência da presente ação. Como o Réu 

sequer foi citado, não há necessidade de sua concordância quanto ao 

pedido (art. 485, §4°, CPC). Ante o exposto, homologo o pedido de 

desistência e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Intime-se. Após, arquive-se, independentemente do trânsito em 

julgado. Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000421-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000421-45.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCIO DA SILVA ALMEIDA Vistos etc. 

HOMOLOGO o pedido de desistência (id. 14307264 - Pág. 1) para que 

sobre ele recaiam os jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 

485, VIII do Código de Processo Civil. Sem honorários, eis que o réu 

sequer foi citado. Recolha-se o mandado, sem cumprimento. P. R. I. 

Arquive-se independente de trânsito em julgado. Cáceres/MT., 20 de 

Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002857-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002857-74.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RONEI FERNANDES DA SILVA Vistos, etc... Cuida-se de 

ação de busca e apreensão ajuizada por em face de Ronei Fernandes da 

Silva, devidamente qualificados nos autos. Após emenda da inicial (ids. 

14649703 e 14649718), o Autor manifestou desinteresse no 

prosseguimento do feito, requerendo a desistência da ação em razão de 

acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Como o Réu sequer foi 

citado, não há necessidade de sua concordância quanto ao pedido (art. 

485, §4°, CPC). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Anoto que não partiu 

deste Juízo nenhum comando para averbação de restrição judicial quanto 

ao veículo, tampouco inserção do nome do devedor em cadastros de 

inadimplentes, cabendo a parte autora promover a baixa de qualquer 

restrição que porventura tenha efetuado. Sem custas. Intime-se. 

Arquive-se independente de trânsito em julgado, procedendo com as 

baixas necessárias. Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003171-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (EXEQUENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CARDI FILHO (ADVOGADO(A))

ALINE BARINI NESPOLI (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

TIAGO KLEIN DIAS (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003171-20.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ADRIANO COLLEGIO ALVES EXECUTADO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos etc. O exequente informou que o devedor realizou o 

pagamento da integralidade da dívida, bem como dos honorários de 

sucumbência aqui executados, nos autos principais, pelo que requereu a 

extinção deste feito. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO na forma do art. 924, II do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Arquive-se, independente de trânsito em julgado. Cáceres/MT., 20 de 

Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005363-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES LIMA (EXEQUENTE)

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR GUERRERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005363-57.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: JOSE RODRIGUES LIMA EXECUTADO: JULIO CESAR 

GUERRERO Vistos etc. Após o questionamento suscitado pelo Juízo tanto 

o credor como devedor manifestaram-se reiterando a consciência dos 

termos e condições pactuados no acordo de modo que postulam a sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre 

as partes (id. 14113663) para que sobre ele recaiam os jurídicos e legais 

efeitos. Como as partes solicitaram a suspensão do processo até o pleno 

cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do Código de Processo 

Civil defiro a SUSPENSÃO DO PROCESSO. P. R. I. Permaneçam os autos 

em arquivo provisório até o dia 20 de Fevereiro de 2019, ocasião em que 

as partes deverão ser intimadas acerca do cumprimento do que foi 

estabelecido no acordo, anotando-se o prazo de cinco dias para a 

resposta. Ressalto que permanecendo em silêncio as partes, a execução 

será extinta e arquivada. Decorrido o último prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 20 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003525-45.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN RAFFAEL DOS ANJOS GOMES (AUTOR(A))

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: 1003525-45.2018.8.11.0006. AUTOR: 

CHRISTIAN RAFFAEL DOS ANJOS GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT ajuizada por CHISTIAN 

RAFFAEL DOS ANJOS GOMES em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. Inicialmente foi determinada a emenda 

da inicial a fim de que o autor comprovasse o exaurimento da via 

administrativa, mormente por haver documento indiciário anexo à inicial 

que sinalizava a não conclusão do processo administrativo pela falta de 

informações que deveriam ser apresentadas naquele âmbito. O despacho 

consta no id. 14393541 - Pág. 1. Em seguida, o autor manifestou-se no id. 

14586405 - Pág. 1 em cuja oportunidade requereu a juntada de 

documento. Aquele documento faltante no procedimento administrativo. É o 

relatório. Decido. No despacho inicial foi chamada a atenção para o fato de 

que o procedimento administrativo não havia sido concluído por falta de 

apresentação de documento, qual seja, Declaração do Proprietário do 

Veículo. Ocorre que na petição de emenda o autor fez a juntada do aludido 

documento, o qual foi apontado como pendente na esfera administrativa. 

Pois bem. O documento juntado pelo autor na última manifestação deveria 

ter sido juntado no processo administrativo para o recebimento da 

indenização e não neste feito. A determinação da emenda à inicial era no 

sentido de comprovar o exaurimento da via administrativa, eis que 

somente por meio desta comprovação é que se aperfeiçoa a chamada 

pretensão resistida e, por sua vez, a condição necessária ao exercício da 

ação, qual seja, o interesse de agir. O entendimento adotado por este 

Juízo é de que a parte autora demonstre a tentativa de solução 

extrajudicial da problemática a fim de que diante de um resultado negativo 

reste configurada a pretensão resistida e assim o interesse de agir. O fato 

é que se mostra necessário que a parte adote alguma postura proativa 

anterior ao ajuizamento da ação com vistas à resolução da problemática. 

No caso dos autos, pelas informações acima mencionadas, não houve 

conclui-se que não houve o término do processo administrativo por 

comportamento desidioso do autor, qual seja, a não apresentação de 

documento o qual pretendeu juntar neste feito. Sendo assim, tendo o Autor 

deixado de emendar a inicial nos termos anotados (id. 14393541 - Pág. 1), 

não houve a demonstração da efetiva resistência da parte ré em promover 

o pagamento pretendido na esfera administrativa, deixando a demandante 

de apresentar requisito essencial para o ingresso da demanda judicial, o 

interesse processual. Sobre o assunto, o STF, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 631.240, firmou entendimento quanto a 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. 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). Sendo assim, tendo o Autor deixado de 

atender o comando para emendar a inicial, alternativa não resta senão 

indeferir a exordial em razão do descumprimento do previsto no artigo 321 

do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido: “Significa dizer que, no 

caso de um juiz ter determinado a emenda da petição inicial, sem que o 

autor tenha tomado qualquer atitude positiva a esse respeito, o único 

caminho viável ao juiz é o indeferimento da petição inicial.” (in Manual do 

Direito Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves Volume único – 

8.ª edição – Salvador- Editora JusPodivm, 2016, pág. 534 e 539). Ante o 

exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 321, 330, inciso IV e no 

artigo 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

petição inicial, e em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Sem custas. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000192-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

LUCAS EDUARDO FRANCA DA ROCHA MEDRADO TAVARES 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000192-56.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: LUCAS EDUARDO FRANCA DA ROCHA MEDRADO 

TAVARES REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

VISTOS, ETC. lucas eduardo fRança da rocha medrado tavares, 

devidamente qualificado nos autos em testilha, aforou a presente ação 

denominada "ação mandamental consumerista c/c indenização por dano 

moral com tutela antecipada" em desfavor do BRADESCO AUTOR/RÉ 

COMPANHIA DE SEGUROS, já qualificados. Aduz o Autor, em síntese, ter 

celebrado com a Requerida contrato de seguro de veículo, com vigência 

entre 17/07/2015 a 01/07/2016. Afirma que no dia 03/11/2015 se envolveu 

em um sinistro envolvendo o veículo segurado, causando danos 

irreparáveis no automóvel. Assevera que comunicou a Requerida acerca 

do acidente, requerendo que esta efetuasse o pagamento da indenização 

do seguro, sendo que o valor deveria ser dirigido para quitação do 

contrato de arrendamento mercantil tendo por objeto o veículo em questão. 

Alega que a seguradora Ré negou o pagamento da indenização, 

causando-lhe diversos transtornos e prejuízos, razão pela qual requer a 

procedência dos pedidos iniciais para que a Requerida seja condenada ao 

pagamento da indenização relativa ao seguro contratado, bem como 

indenização por danos morais. Juntou documentos de ids. 821312 e 

821314. Emenda à inicial no id. 1059978. Citada a Requerida apresentou 

defesa nos ids. 1636456 e 1636457. Alega, em resumo, que o veículo 

segurado possuía cobertura em caso de perda total, contudo, alega que o 

Autor não comprovou que o sinistro acarretou na impossibilidade de 

recuperação do veículo. Afirma que o Autor não apresentou documentos 

para embasar sua pretensão. Refutou a existência de dano moral, 

alegando inexistência de conduta ilícita, argumentando, ainda, que o 

eventual descumprimento contratual não é capaz de gerara abalo moral. 

Ao final, requereu a total improcedência da demanda, e alternativamente 

em caso de condenação, que o pagamento da indenização relativa ao 

seguro se dê tendo por base o valor de mercado referenciado do veículo, 

e a indenização por danos morais seja arbitrada com a observância do 

princípio da razoabilidade. Juntou documentos de id. 1636458 a id. 

1636462. Intimado, o Autor deixou de apresentar impugnação (id. 

4860792). No id. 5028303, decisão que indeferiu a tutela provisória de 

urgência requerida Intimadas a indicarem provas, a Ré pugnou pela 

expedição de ofício ao Banco Safra para que fosse informado o saldo 

devedor do contrato leasing, bem como fosse oficiado ao Hospital São 

Luiz requerendo a cópia do prontuário médico de atendimento do Autor. O 

Autor, por sua vez, deixou de se manifestar (id. 5888400). O feito foi 

saneado (id. 5913532) sendo deferida a produção das provas pleiteadas 

pela Ré. Alegações finais da Requerida no id. 9707404 e do Autor no id. 

9707539. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de constituição 

e validade do processo bem como as condições da ação e não havendo 

preliminares a analisar, nulidades a declarar ou irregularidades a sanar, 

passo à análise do mérito. Cuida-se de ação de cobrança em que o 

requerente pretende o pagamento de indenização pela requerida, em 

razão de contrato de seguro firmado entre partes, alegando a ocorrência 

de “perda total” do veículo segurado em razão de acidente de trânsito. 
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Pois bem, extrai-se dos autos que delineou-se entre as partes um contrato 

de seguro que, segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho 

pode ser conceituado como: “(...) o negócio jurídico por meio do qual, 

mediante o pagamento de um prêmio, o segurado, visando a tutelar 

interesse legítimo, assegura o direito de ser indenizado pelo segurador em 

caso de consumação de riscos predeterminados.” (Novo Curso de Direito 

Civil, Contratos, São Paulo: Saraiva, v. IV, tomo 2, p. 455). Na mesma linha, 

o conceito legal de contrato de seguro estampado no art. 757 do Código 

Civil: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a 

pessoa ou a coisa contra riscos predeterminados.” Quanto a ocorrência 

do sinistro e vigência do contrato de seguro não há controvérsias. Isso é 

o que se extrai da apólice de seguro acostada no id. 821314, que aponta a 

vigência do contrato de seguro entre às 24h00min do dia 01/10/2015 às 

24h00min do dia 07/07/2016. Não obstante, o acidente narrado pelo Autor 

e a data em que ocorreu (03/11/2015) também restaram comprovados por 

meio do Boletim de Ocorrência anexado no id. 821312. Portanto, de plano 

restou incontroverso nos autos a ocorrência do sinistro e a vigência 

contratual, restando apurar se há dever contratual da Requerida efetuar o 

pagamento do seguro nos moldes apresentados pelo Autor, pois, segundo 

suas alegações, houve perda total do veículo sinistrado, havendo dever 

da Requerida em efetuar o pagamento da indenização. Por outro lado, a 

seguradora sustenta que muito embora exista previsão contratual de 

pagamento de indenização em caso de perda total do veículo, o Autor não 

trouxe provas da condição do veículo após o acidente, porquanto, não te 

obrigação de indenizar. Pois bem, imperioso ressaltar que as condições 

aprovadas pelas partes conferem contorno à apólice. Da análise detida 

dos autos, percebe-se, com a simples leitura do contrato firmado entre as 

partes que a seguradora se obrigou ao pagamento de indenização ao 

autor em caso de sinistro, tendo as seguintes coberturas (id. 821314): 

Valor Mercado Referenciado Fator de Ajuste do VMR 100% Danos 

Materiais a Terceiros 80.000,00 Danos Corporais a Terceiros 80.000,00 

Danos Morais 5.000,00 APP 10.000,00 Morte por passageiro 5.000,00 

Invalidez por passageiro 5.000,00 Não obstante, analisando o documento 

anexado no id. 1636458, o qual dispõe sobre as condições da apólice e 

informações complementares, é possível visualizar a informação quanto 

ao valor de mercado referenciado, nos seguintes termos: “VALOR DE 

MERCADO REFERENCIADO Quantia variável, garantida ao Segurado, em 

caso de sinistro em que for devida a indenização integral do veículo, 

expressa em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a 

tabela de referência de cotação para veículo, previamente fixada na 

proposta do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual a ser 

aplicado sobre a tabela estabelecida para utilização no cálculo do valor da 

indenização, na data da liquidação do sinistro.” (pág. 8 – id. 1636458). 

Assim, Analisando criteriosamente a documentação carreada aos autos, 

restou comprovado que a seguradora ré assumiu a obrigação de indenizar 

o autor no valor integral do veículo em caso de ocorrência de acidente de 

trânsito que leve à irrecuperabilidade do veículo – “perda total”, caso em 

que seria observado, para fins de pagamento da indenização, o valor de 

mercado referenciado. No entanto, no caso dos autos, muito embora 

exista a previsão contratual supracitada, no caso dos autos, não há prova 

inequívoca quanto à irrecuperabilidade do automóvel que justifique a 

chamada “perda total” e, consequentemente a indenização integral do 

valor segurado. Analisando a documentação juntada pelo requerente, 

constato que não foi juntado nenhum documento que demonstre os danos 

ocasionados no veículo, tampouco orçamento para tentativa de conserto, 

laudo técnico ou qualquer outro documentos que comprove a inviabilidade 

de sua recuperação, dando ensejo à alegada “perda total”. De outro lado, 

há nos autos evidencias que destoam das alegações feitas pelo Autor. No 

documento anexado no id. 821312 o autor informa dados de uma oficina, 

havendo aparente contradição com a afirmação de que o veículo foi 

recolhido no pátio da Polícia Federal após o acidente e lá estaria até o 

momento. Além disso, extrai-se do Boletim de Ocorrência anexado no id. 

821312 indica que o dano do veículo em razão do acidente foi de “média 

monta”, o que não corrobora com as asserções do autor de que o veículo 

sofreu danos de tamanha relevância que não pudesse mais ser 

recuperado. Não há nos autos qualquer evidência de impossibilidade de 

proceder com o conserto do veículo, levando à sua perda absoluta, ou 

seja, não há prova do prejuízo alegado pelo Requerente. Ademais, 

intimado a se manifestar quanto as provas que pretendia produzir, o Autor 

silenciou, quando poderia ter pleiteado a produção de provas para tentar 

comprovar suas alegações. Neste rumo, não é tarde para ressaltar que a 

atividade securitária encontra-se abrangida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, consoante disposição do artigo 3º,§2º, devendo suas 

cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, 

buscando equilíbrio na celebração de contrato dessa natureza, diante da 

hipossuficiência característica do consumidor diante do fornecedor. 

Contudo, embora sejam aplicáveis as regras do Estatuto Consumerista, 

cabe à parte demandante comprovar os fatos constitutivos do direito que 

alega, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, devendo alicerçar seu 

pedido ao menos com elementos mínimos a corroborar com os fatos 

narrados. Com efeito, ressalto que, muito embora se trate de relação de 

consumo, não há que se falar em inversão do ônus da prova de forma 

automática. Para tanto, há necessidade de restar demonstrada a 

hipossuficiência do consumidor ligada à sua incapacidade de produzir 

prova. Não se pode tratar a inversão como favorecimento ao consumidor, 

tampouco como medida impositiva, devendo ser aplicado quando de fato 

estiver presente a hipossuficiência do consumidor na produção de 

provas, seja pela presença de excessiva onerosidade da prova ou pela 

facilidade da parte contrária em produzi-la. Assim, a inversão do ônus da 

prova se encontra no âmbito discricionário do destinatário da prova, o juiz. 

Nesse sentido destaco o ensinamento de Cláudio Augusto Pedrassi: "É 

importante lembrar que a inversão determinada no art. 6º, VIII do CDC não 

é automática e tampouco obrigatória, dependendo sempre de decisão 

expressa do juiz, que reconheça a presença dos requisitos legais e 

determine a inversão. Note-se que não basta que estejamos diante de uma 

relação de consumo, para que seja invertido o ônus da prova previsto no 

Código de Processo Civil" (Revista do Curso de Direito da Faculdade de 

Pinhal, Vol. 2, n. 2, pág. 61). No caso dos autos, não vislumbro qualquer 

dificuldade excessiva do requerente em cumprir com o encargo 

probatório. A meu ver, não há hipossuficiência do autor em comprovar, 

ainda que de forma mínima, o fato constitutivo de seu direito, pois, tendo o 

autor alegado a irrecuperabilidade do veículo segurado, poderia ter 

embasado sua pretensão com prova documental simples, como 

orçamentos de oficinas mecânicas, laudo técnico, fotografias, entre 

outros. Ademais, a aplicação das regras do Código de Defesa do 

consumidor, inclusive a incidência do art. 6º, inciso VIII do CDC, não 

desoneram o consumidor da comprovação mínima das suas alegações e 

fato constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, CPC), mormente quando 

a prova pode ser facilmente produzida pelo consumidor. Sendo assim, 

analisando o acervo probatório, tenho que a demandante não conseguiu 

comprovar que ocorreu a “perda total” do veículo, razão pela qual não há 

que se falar em pagamento de indenização pela seguradora nos moldes 

apontados na inicial. Ademais, frisa-se que dentre as coberturas 

contratadas não se encontra a indenização por danos materiais ao autor 

em caso de colisão, mas tão somente a cobertura de danos materiais a 

terceiros. Deste modo, extrai-se a total descobertura securitária em 

relação a danos parciais do veículo decorrentes de sinistro, que não 

levem à sua irrecuperabilidade total (única contratada), de modo que ainda 

que tenha restado comprovadas algumas avarias sofridas pelo veículo em 

questão, não há que sefalar em indenização pela ré, por ausência de 

cobertura. Por fim, desta feita, impõe-se a improcedência do pedido de 

indenização por danos morais, uma vez que ausente a conduta ilícita 

imputada à parte requerida. Diante do exposto, julgo improcedentes os 

pedidos iniciais, com resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 

487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, por força do que dispõe o art. 85, 

§ 2º, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda com a baixa 

do processo com as formalidades devidas. Cumpra-se. Cáceres/MT, 20 de 

agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004092-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004092-13.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 
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REQUERIDO: FERNANDO OLIVEIRA MARTINS Vistos, etc. Cuida-se de 

ação de busca e apreensão proposta por Bradesco Administradora de 

Consórcios LTDA em face de Fernando Oliveira Martins, já devidamente 

qualificados. Compulsando os autos, verifico que o autor foi intimado 

inúmeras vezes para impulsionar o andamento do feito, contudo, a parte 

apresentou comportamento desidioso, uma vez que intimada para tomar as 

providências pertinentes para andamento do feito, inclusive com 

apontamento específico para que busque o paradeiro do bem, apresentou 

manifestações totalmente incompatíveis com o procedimento da ação ou 

se manteve silente (ids. 13387390, 13560059, 13614880, 13614983, 

13752758, 14616969). Deste modo, há desídia do autor, tendo em vista 

que deixou de promover os atos e diligências necessárias para 

impulsionar o andamento do feito. Com efeito, o processo encontra-se 

parado há mais de 30 (trinta) dias, por omissão da parte autora, sendo, 

portanto, medida imperativa a sua extinção. Ante o exposto, nos termos do 

art. 485, III do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Publique-se. Intime-se. Custas já 

recolhidas. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Cáceres/MT, 20 de 

agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001742-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA GONCALVES PEIXOTO (AUTOR(A))

ANTONIO DAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMO A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR A RESPEITO DA 

MANIFESTAÇÃO DO PERITO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148603 Nr: 7120-79.2012.811.0006

 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: SÉRGIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL 

FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

Pugna o exequente à fl. 187 pela remessa do feito à Contadoria do Juízo 

para a realização do cálculo contábil de possíveis valores atrasados, no 

entanto, compete à parte credora, e não ao Juízo, promover os atos 

imprescindíveis para o recebimento do valor, inclusive com a juntada da 

documentação necessária e memória de cálculo, forte no art. 798 do CPC.

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) Intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

emendar o pleito de cumprimento de sentença, a fim de apresentar nos 

autos planilha de cálculos devidamente corrigida, sob pena de 

indeferimento do pleito;

(b) Decorrido o prazo supra, havendo ou não manifestação pelo 

requerente, volvem-me os autos conclusos;

(c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156641 Nr: 4302-23.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DA GUIA SACRAMENTO RIBEIRO MARQUES

 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: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, constata-se que não foram 

apresentados os cálculos para atualização monetária, cujo encargo 

incumbe à parte autora.

Primando pela celeridade processual, os autos foram remetidos à 

Contadoria do Juízo, porém conforme certidão de fl. 209, não há nos autos 

informações suficientes para elaboração do presente cálculo.

Destaca-se que compete à parte credora, e não ao Juízo, promover os 

atos imprescindíveis para o recebimento do valor, inclusive com a juntada 

da documentação necessária e memória de cálculo, forte no art. 798 do 

CPC.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

emendar o pleito de cumprimento de sentença, a fim de apresentar nos 

autos planilha de cálculos devidamente corrigida, nos moldes 

determinados no Acórdão de fl. 203, sob pena de indeferimento do pleito;

(b) Decorrido o prazo supra, havendo ou não manifestação pelo 

requerente, volvem-me os autos conclusos;

(c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 132684 Nr: 1469-03.2011.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: PEDRO DAMIÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, Mateus Alves Araújo - OAB:0, PROCURADOR DA 

FAZENDA NACIONAL - OAB:, PROCURADOR DO INSTITUTO NACIONAL 

SEGURO SOCIAL - OAB:, PROCURADOR FEDERAL - LEANDRO 

AUGUSTO REZENDE SILVEIRA - OAB:, PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA - INSS - OAB:, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:, PROCURADORIA-GERAL FEDERAL ESPECIALIZADA 

- INSS - OAB:, WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Requerente, via 

DJE/MT, para que no prazo de 05 dias, se manifeste acerca do pedido 

contido no verso das fls. 354.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 166088 Nr: 3133-64.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO que o requerido, Município de Cáceres, fez carga dos autos 

em 17/07/2018 e interpôs TEMPESTIVAMENTE o Recurso de Apelação às 

fls. 213/224. Isto posto, com fulcro no artigo 152, inciso VI do CPC/15, 

impulsiono os autos INTIMANDO O AUTOR para que contrarrazoe ao 

Apelo, no prazo de 15 (quinze) dias. .

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 214894 Nr: 2949-06.2017.811.0006

 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: ANTONIO MARCOS TOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo o 

Requerente para que, no prazo de 05 dias requeira o que entender 

pertinente antes que os autos sejam remetidos ao procedimento de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 205699 Nr: 7069-29.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAIR ARRUDA MORAES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Pugna o exequente à fl. 89 pela intimação de especialista para a 

realização do cálculo contábil do valor da condenação, no entanto, 

compete à parte credora, e não ao Juízo, promover os atos 

imprescindíveis para o recebimento do valor, inclusive com a juntada da 

documentação necessária e memória de cálculo, forte no art. 798 do CPC.

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) Primeiramente, converter o feito em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

forte no art. 534, do CPC, com anotações na capa e no sistema Apolo;

(b) Após, intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

emendar o pleito de cumprimento de sentença, a fim de apresentar nos 

autos planilha de cálculos devidamente corrigida, sob pena de 

indeferimento do pleito;

(c) Decorrido o prazo supra, havendo ou não manifestação pelo 

requerente, volvem-me os autos conclusos;

(d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155545 Nr: 3083-72.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por SANDRA REGINA DE 

CARVALHO contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES.

A parte autora pugnou nos autos pelo pagamento de supostas diferenças 

de valores decorrentes de desatualização (fls. 476/482).

O Município informou o pagamento das requisições às fls. 473/474, bem 

como pugnou pelo indeferimento do pleito (fl. 483).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

No que tange ao pleito da requerente, deve-se ressaltar que a Súmula 

Vinculante nº 17 estabeleceu não incidir atualização no período entre a 

expedição da requisição ou precatório e seu efetivo pagamento, não 

prosperando, portanto, referida alegação.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito, conforme decisão retro.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Indefiro o pleito de fl. 476/478, pelos fundamentos acima indicados;

b) Cumpra-se integralmente a decisão retro fl. 475;

c) Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155986 Nr: 3584-26.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por MARIA JOSÉ DE 

ALMEIDA contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES.

A parte autora pugnou nos autos pelo pagamento de supostas diferenças 

de valores decorrentes de desatualização (fls. 437/442).

O Município informou o pagamento das requisições às fls. 433/435, bem 

como pugnou pelo indeferimento do pleito (fl. 443).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

No que tange ao pleito da requerente, deve-se ressaltar que a Súmula 

Vinculante nº 17 estabeleceu não incidir atualização no período entre a 

expedição da requisição ou precatório e seu efetivo pagamento, não 

prosperando, portanto, referida alegação.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito, conforme decisão retro.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Indefiro o pleito de fls. 437/439, pelos fundamentos acima indicados;

b) Cumpra-se integralmente a decisão retro fl. 436;

c) Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 178444 Nr: 1285-08.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: JOANA DURVALINA DA CRUZ MENACHO, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, constata-se que não foram 

apresentados os cálculos para atualização monetária, cujo encargo 

incumbe à parte autora.

Observa-se a juntada das fichas financeiras às fls. 64/68.

Destaca-se que é de competência da parte credora, e não ao Juízo, 

promover os atos imprescindíveis para o recebimento do valor, inclusive 

com a juntada da documentação necessária e memória de cálculo, forte no 

art. 798 do CPC.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

emendar o pleito de cumprimento de sentença, a fim de apresentar nos 

autos planilha de cálculos devidamente corrigida, nos moldes 

determinados no Acórdão de fls. 23-verso e 24, sob pena de 

indeferimento do pleito;

(b) Decorrido o prazo supra, havendo ou não manifestação pelo 

requerente, volvem-me os autos conclusos;

(c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154966 Nr: 2451-46.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLENI SATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 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. 124 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 
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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.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010917-19.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002391-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LAUREANO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002347-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FLAVIO SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

09/10/2018 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: 8012121-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILAINE CATARINE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011384-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 
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CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011792-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA COSTA (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003772-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

ARTEMIS DO AMARAL PINHO CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003597-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA ARRUDA ORTIZ (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002360-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RAFAEL GARCIA (ADVOGADO(A))

ESMAEL APARECIDO LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J DUTRA ATALA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 09/10/2018 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: 1003849-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MASSAVI CUNHA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003490-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA VIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011856-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011859-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NARDO GARCIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011411-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DE BRITO (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002364-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

ALCIDES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

09/10/2018 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: 1003573-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 
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DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010817-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LEITE DE MORAES JUNIOR (EXEQUENTE)

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

MARIANA FONSECA CORREIA (ADVOGADO(A))

ADRIANA ALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PABLO (TESTEMUNHA)

JENSE (TESTEMUNHA)

 

intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002537-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNANDA LYGIA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002367-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANCA DA ROSA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 09/10/2018 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: 1002125-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER SOBRINHO DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002289-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003816-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011736-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA COSTA (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002369-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE PONHE SILVA (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 09/10/2018 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: 1003118-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

DENIS CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003553-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GRACIANO (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010677-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

MARICLEI EDUARDO CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 
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DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012118-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LECIENE CORREIA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011423-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BRUNA GASPAR LOURENCO (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002370-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

ANTONIO JUNIOR ALVES SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 09/10/2018 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: 1000658-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

JOSANE APARECIDA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003671-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JAIRO DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 73 de 788



comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011855-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003546-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

IZAIRDE SOUZA MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002350-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003664-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ETILZE ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002375-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

JULIANE DELFINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 09/10/2018 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: 8011331-80.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA BRAGA (REQUERENTE)

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011866-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA CARDOSO PEDRACA (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002376-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

JULIANE DELFINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 09/10/2018 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: 8012076-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA ORTIZ (REQUERENTE)

ADEMIR ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011291-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FELIX SARAIVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003903-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 75 de 788



(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011360-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECORRENTE, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ), 

APRESENTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006238-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA DILMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006238-27.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DILMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Na presente reclamação, 

designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora 

regularmente intimada, vide sua intimação na pessoa de seu advogado, 

deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. O decreto de 

extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou no termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimado. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

“QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS 

AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatória. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). A respeito do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo 

Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. 

Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

consequência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo”. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos 

que houve um equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda). DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a Autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.º, da Lei 

n.º 9.099/95. Preclusas as vias impugnativas, arquiva-se. 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. CÁCERES, 21 de junho de 2018. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002768-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DOS SANTOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002385-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FERNANDO SOUZA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 
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de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

09/10/2018 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: 8011487-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

TAIZA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 8011487-05.2015.8.11.0006 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 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012057-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAICO ARRUDA LOURENCO (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011535-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BENTO (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006472-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006472-09.2017.8.11.0006 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003271-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

MEIRE TEREZINHA SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 
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total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003670-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINELE LEOPOLDINA HURTADO MENACHO (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005050-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

SUELI SILVA DELUQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002387-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEAN CUSTODIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

09/10/2018 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: 1005193-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1005193-85.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LUZINEI 

RAMOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Mérito No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. A ação foi ajuizada com base em 

inscrição do nome do requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito feito pela requerida em razão do débito no importe de 

R$ 109,07 (cento e nove reais e sete centavos) sob o número de contrato 

FI79141935187, que supostamente se encontravam em nome do autor. O 

requerente afirma não ter qualquer débito com a requerida que justificasse 

os apontamentos acima descritos. Ainda, juntou com a inicial comunicado 

do SCPC demonstrando sua afirmação de existência da inscrição 

referente ao contrato que esta em seu nome junto à requerida, conforme 

Id. 9708420. A inversão do ônus da prova libera o consumidor do ônus 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 reclamante, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Pois bem, analisando os autos, verifico que a 

razão está com a requerente, uma vez que não ficou devidamente 

comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que 

justificasse o débito cobrado. Isso porque, a requerida deixou de trazer 

aos autos o suposto contrato celebrado entre as partes, bem como deixou 

de comprovar a inadimplência por parte da autora referente aos débitos 

questionados na inicial. Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações da 

requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que a mesma 

desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Diante disso, é de ser declarada a inexistência do débito, no importe de R$ 

109,07 (cento e nove reais e sete centavos) de contrato nº 

FI79141935187, excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia. Do 

dano moral No que tange aos danos morais, tal pedido está 

consubstanciado na negativação do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – 

da parte autora no rol de devedores em virtude de débito inexistente. A 

parte Reclamante alega a necessidade do crédito para facilitar a sua vida 

e de sua família, mas não o tem, por causa de uma tremenda injustiça por 

parte da empresa Reclamada. Das provas coligidas, verifico que consta 

outra negativação em nome da parte autora, conforme se observa do 

extrato no Id. 9708420, CAIXA ECONOMICA FEDERAL no importe de R$ 

243,22 (duzentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), 

contrato de n. 0050674202870061410000. Dessa forma, a guisa deste 

cenário, entendo que a situação aqui tratada não é capaz de gerar danos 

efetivos à imagem da parte autora que, como dito, possuía outras 

anotações registradas no SCPC e, portanto, insuscetível de ser 

moralmente indenizada e de ter o crédito concedido no mercado de 

consumo, que, por sua vez, ocorrera não por conta da inclusão indevida 

da Requerida, mas sim por conta do outro apontamento também. A 

propósito do tema, vale a pena destacar o seguinte julgado: “APELAÇÃO 
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CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SERASA - MANUTENÇÃO INDEVIDA - 

PERMANÊNCIA NO CADASTRO ORIUNDA DE OUTROS DÉBITOS ALÉM 

DOS JÁ QUITADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA. Não caracteriza dano moral 

a manutenção indevida no cadastro da Serasa daquele que já figurava no 

referido rol por outras questões de inadimplência. RECURSO PROVIDO". 

(Apelação Cível n. 00.008727-0, de Piçarras, Relator: Des. Mazoni 

Ferreira.) Como último argumento, imperioso registrar que o colendo 

Superior Tribunal de Justiça pôs fim a discussão que permeava os danos 

morais em questões similares a esta, ao uniformizar entendimento, assim 

como este Juízo, que outras anotações negativas no rol de devedores em 

nome do postulante afasta o sobredito pedido indenizatório. Assim, como 

visto, o impedimento ao crédito almejado pela parte Autora não é 

sustentado APENAS pela restrição da ora Requerida, fato que não abarca 

a configuração de indenização por danos morais. Isto posto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do NCPC/15, julgo parcialmente procedente os pedidos 

iniciais apenas para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

109,07 (cento e nove reais e sete centavos) referente número de contrato 

FI79141935187, aqui questionado. Por conseguinte, resolvo o mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes para que seja efetuada EXCLUSIVAMENTE a baixa 

definitiva do nome da parte autora referente ao débito objurgado. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Com o trânsito em julgado, nada sendo reclamado, arquive-se. 

JAQUELINE DAMACENO Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001927-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA RAMOS JUSTINIANO (REQUERENTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002388-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CUSTODIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 09/10/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011778-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEODONTO CLINICA ESPECIALIZADA S/S LTDA - EPP (EXEQUENTE)

FERNANDO TOLEDO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA APARECIDA RAMOS JUSTINIANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Observa-se nos autos que o 

endereço da Executada apresentado pelo Exequente no ID 11954443 já 

fora apresentado no ID 4853034 e expedido carta precatória que restou 

infrutífera. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de nova expedição de Carta 

Precatória no endereço mencionado. Assim, para nova tentativa de 

citação, INTIME a parte Exequente para apresentar novo endereço da 

Executada no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Cáceres, 10 

de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002774-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

KELLY ALESSANDRA GARCIA BARBARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003611-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM GREGORIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 
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arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADELMO MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000613-12.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ADELMO 

MIRANDA em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE 

alegando a autora que vem passando por constrangimentos e 

humilhações jamais experimentadas, onde ao tentar efetuar algumas 

compras a crédito no comércio local, o mesmo lhe tem sido negado, 

passando a figurar como caloteiro. Aduz que indignado com a situação 

vivenciada e com a certeza de que nada devia, em janeiro de 2017, o 

Promovente, através de uma consulta ao SCPC – BOA VISTA SERVIÇOS, 

tomou conhecimento de que seu nome encontra-se inserido no cadastro 

nacional dos inadimplentes, com apontamento efetuado pela Promovida, no 

valor de R$ 687,35 (seiscentos e oitenta e sete reais, e trinta e cinco 

centavos), inserida no sistema em 09/12/2014, referente ao suposto 

contrato número 5334401. Afirma que desconhece tal débito, não sabe do 

que se trata e nunca fez qualquer tipo de negócio com a requerida. Ao 

final requer a anulação do negócio jurídico, declarando inexigível a dívida 

cobrada pela requerida, retirando o nome do autor do cadastro de 

devedores, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização 

pelos danos morais sofridos. A requerida suscita preliminar de 

ilegitimidade passiva, sob a argumentação de que jamais realizou a 

restrição indicada, ela foi realizada por Fundo de Investimentos diverso 

desta Requerida, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG – BRASIL MULTICARTEIRA, sendo que se 

tratam de pessoas jurídicas absolutamente distintas, que não guardam 

mínima relação uma com a outra. Analisando os autos, entendo que razão 

assiste à requerida, já que da simples leitura do documento acostado com 

a petição inicial fica evidente que a empresa responsável pela inscrição do 

nome do autor no cadastro dos devedores é pessoa jurídica diversa da 

requerida, razão pela qual a presente ação desafia a extinção sem 

resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva da parte 

reclamada. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da 

reclamada e, com amparo no Art. 487, VI, do Código de Processo Civil, 

declaro extinta, sem resolução do mérito, a presente ação. 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. Suelleyn de 

Oliveira Pains 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005167-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

VANESSA ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECORRENTE, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

APRESENTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003806-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

PEDRO LUIZ DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005188-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

JAQUELINE FONSECA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002646-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI DA GUIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003718-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCELINO VILLARROEL COSSIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004558-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NOELMA MARQUES (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCAS APARECIDO PEREIRA EGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001540-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER LUIZ MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006633-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES (ADVOGADO(A))

VALDIR ALVES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO, MANIFESTE A EXEQUENTE 

EM 5 DIAS INDICANDO NOVO ENDEREÇO, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DA AÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002133-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

MARIA GORETE LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005171-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011970-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZOLAINE AGUILLERA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMETICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011970-98.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ZOLAINE AGUILLERA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: NATURA COSMETICOS S/A Vistos, etc. 

Analisando o requerimento de id. 14701681, verifica-se que a autora é 

hipossuficiente na forma da lei. Sendo assim, concedo a esta novamente 

os benefícios da gratuidade de justiça, isentando-a da exigibilidade do 

pagamento das custas processuais. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 14 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004079-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN FRANCIELE EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

ELIEL ALVES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002647-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSON KEVIN DA CUNHA CAETANO DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 
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comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002359-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DIAS TUSSUES (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 10/10/2018 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: 1005325-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FERNANDA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005325-45.2017.8.11.0006 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002405-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES (REQUERENTE)

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 10/10/2018 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: 1002409-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JESSICA SAMARA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 10/10/2018 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: 8010524-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVERSON APARECIDO DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003646-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1003646-44.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002462-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANE DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

GESSICA BRASILINA DA SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005393-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004730-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

CRISLAINE ARRUDA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003483-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCIO LUIZ LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003483-93.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIO LUIZ LOPES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Inicialmente, em relação 

ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 
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ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebo a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o requerido da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004264-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

MANOEL MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação. ENIELE REGIANI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011333-21.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS MAIA SILVA (ADVOGADO(A))

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS (ADVOGADO(A))

José Renato de Oliveira Silva (ADVOGADO(A))

JOSE MARCOS DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

ORIENTE COMERCIO DE VECULOS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14851974, PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS NO PRAZO LEGAL, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 10/10/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011319-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA (ADVOGADO(A))

ESMAEL SORTICA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011319-66.2016.8.11.0006 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA DE URV COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA ajuizada por ESMAEL SORTICA GOMES em face MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT. Entretanto, no eventual caso de procedência da ação, a 

diferença salarial deverá ser apurada em liquidação de sentença, 

conforme entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO 

DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DIFERENÇAS SALARIAIS DE 11,98%. 

AFERIÇÃO DO DIA EM QUE HOUVE O RECEBIMENTO DOS RENDIMENTOS. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A 

orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada no 

julgamento do REsp n. 1.101.726/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC, segundo a qual é necessária a observação da sistemática contida na 

Lei n. 8.880/94 para a adoção da URV, sendo que a data efetiva do 

pagamento da remuneração deve ser a considera para fins de apuração 

de eventual prejuízo dos servidores. 2. O suporte fático ao direito 

subjetivo em questão é o efetivo pagamento da remuneração/proventos 

ocorrer no final do mês de referência. Nesse mesmo sentido, o seguinte 

precedente: AgRg no AREsp 108.975/PI, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 19/02/2013. 3. 

No caso dos autos, o quadro fático delimitado pelo Tribunal de origem não 

específica a data da remuneração da parte recorrida. Em verdade, o que 

há no aresto vergastado é a informação de que as diferenças salariais a 

serem pagas à recorrida devem ser apuradas em liquidação de sentença 

independentemente da data do pagamento das remunerações. 4. Então, tal 

como o acórdão a quo asseverou, somente em liquidação de sentença 

poderá ser constatado eventual crédito a ser pago. Porém, há de se 

determinar que eventuais diferenças a serem pagas são devidas apenas 

se o pagamento da remuneração ter ocorrido no final do mês de 

referência. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.530.395 - RJ – Segunda Turma – por unanimidade - Relator 

Ministro Mauro Campbell Marques – J. 16.06.2015 – Publ. DJe 23/06/2015). 

Ocorre que no Juizado Especial há proibição legal de na fase de execução 

se efetuar a denominada liquidação de sentença, pois a decisão deve ser 

sempre líquida, em face ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 

9.099, que dispõe: “Não se admitirá sentença condenatória por quantia 

ilíquida, ainda que genérico o pedido”. No caso em apreço, não basta um 

simples cálculo aritmético; há necessidade de cálculo complexo, conforme 

entendimento do TJMT: EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO 

INOMINADO. URV. COBRANÇA DE DIFERENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. DECISÃO 

MONOCRÁTICA ART. 932 DO NCPC. RECURSO MONOCRATICAMENTE 

PROVIDO. "Somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do 

método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a 

legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e 

o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no Resp 1.237.530/SP, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, 2ªT, DJe 13/6/2012). Conforme entendimento do 

C. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para apuração de eventual valor devido em razão de diferença de 

URV é imprescindível a realização da liquidação de sentença. Em se 

tratando desta Justiça Especializada não há como proferir decisão ilíquida, 

conforme regra expressa no artigo 38 parágrafo único da Lei nº 9.099/95. 

Recurso provido para reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais para julgar a lide, e extinguir o processo, sem 

resolução do mérito. Decisão monocrática em razão do disposto no art. 

932 do novo Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal 

Única de Mato Grosso.  (TJMT. Recurso Cível  N º 

8010174-19.2014.811.0014. Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 18/05/2016). Tratando-se de matéria complexa, o Juizado da 

Fazenda Pública é incompetente para julgá-la, nos termos do Enunciado 11 
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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. 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002420-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ANDRES MAICON BERNARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 10/10/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000793-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARDOZO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004277-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

CLEVISON MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004467-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEISY LAINE BARBOSA SANTOS (REQUERENTE)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR RAMOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Data: 10/10/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004013-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004013-97.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Em síntese, o requerente 

alega ser funcionário público estadual, recebendo seus proventos em 

conta salário vinculada ao Banco do Brasil, existindo contrato de 

portabilidade do mesmo para conta corrente que mantém no Banco Sicredi. 

Aduz ainda que, no pagamento de Maio de 2018 (ao qual foi creditado em 

11/06/2018), foi-se retido pelo requerido a importância de R$ 6.025,95 

(seis mil vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos). Informa que 

possui dois contratos com o requerido, referente a adiantamentos de 13º 

salário, aos quais serão debitados quando o requerente perceber tal 

verba. Após as tentativas de forma administrativa restarem inexitosas, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a 

restituição dos valores retidos indevidamente, devendo serem creditados 

em sua conta no banco Sicredi. É o necessário relato. Passa-se a decidir. 

Pois bem. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 

298 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da medida. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações do requerente, especialmente no que 

diz respeito a retenção de parte das verbas salariais do autor sem sua 

autorização, demonstrando assim a ilegalidade do ato por parte do 

requerido. Com relação ao perigo na demora, este encontra-se cabalmente 

estampado, vez que o requerente se vê impedido de quitar seus 

compromissos, bem como prover a sua subsistência e de sua família. 

Assim, diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, 

é possível o deferimento da tutela de urgência e medidas necessárias 

para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para 

determinar ao requerido que efetue, no prazo de 02 (dois) dias, a 

restituição do valor de R$ 6.025,95 (seis mil vinte e cinco reais e noventa e 

cinco centavos) ao requerente, devendo referido valor ser transferido 

para conta corrente n. 059916, agência 0804, banco Sicredi, de 

titularidade do autor; c) O não cumprimento do item “b” acarretará multa no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais); d) Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva 

de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do requerente, 

devendo o requerido apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial; e) Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos 

e forma legais; f) Intimem-se as partes acerca da solenidade agendada, 

bem como da presente decisão; g) Cumpra-se. CÁCERES, 13 de agosto de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001732-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA MIURA (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PCLAB COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

P S FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001732-71.2018.8.11.0006. REQUERENTE: HELOISA MIURA REQUERIDO: 

PCLAB COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA - ME, P S FACTORING 

FOMENTO COMERCIAL LTDA Vistos, etc. Em síntese, a requerente alega 

que realizou, via telefone, a compra de um produto perante a PCLAB 

COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA, mediante 10 (dez) parcelas, 

sendo a primeira via depósito bancário e as outras mediante cheques. 

Aduz ainda que o produto nunca chegou em sua posse e, mesmo após 

várias tentativas (as quais restaram infrutíferas), se viu forçada a sustar 

os três últimos cheques, por desacordo comercial. Informa ainda que, ao 

realizar uma compra no comércio local, foi surpreendida com a notícia de 

que seu nome constava nos serviços de proteção ao crédito, ao qual 

descobriu-se que tal negativação se tratava do negócio jurídico 

descumprido. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de 

tutela de urgência a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Pois bem. Reporta-se 

ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da medida. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações da requerente, pois a mesma, mesmo 

após de realizar o pagamento de sete parcelas, não obteve o produto 

contratado, sendo que a requerida PCLAB COMPUTADORES E 

PERIFERICOS LTDA sequer deu qualquer satisfação acerca da não 

entrega. Com relação ao perigo na demora, este encontra-se cabalmente 

delineado, pois a requerente está impedida de obter qualquer tipo de 

crédito tendo em vista o ocorrido descrito alhures. Assim, diante dos fatos 

narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da tutela de urgência e medidas necessárias para 

cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para 

determinar aos requeridos que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovam a 

retirada do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito; c) O 

não cumprimento do item “B” acarretará multa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); d) Anote-se, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial; e) Citem-se e intimem-se as partes promovidas, nos termos e forma 

legais; f) Intime-se a parte requerente; g) Tendo em vista a Portaria 

1004/2018-PRES, proceda a secretaria da vara com o reagendamento da 

audiência designada, devendo as partes serem intimadas acerca da nova 

data e horário; h) Cumpra-se. CÁCERES, 13 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001840-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS FAZIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001840-03.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JEAN CARLOS FAZIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em síntese, o requerente 

alega possuir plano telefônico móvel com a requerida. Aduz ainda que 

percebeu a cobrança de um serviço não contratado, sendo denominada 

"SERVICOS DE TERCEIROS TELEFONICA DATA". Informa também que 

tentou resolver o impasse administrativamente, porém sem êxito. Com isto, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência que a 

requerida se abstenha de efetuar a cobrança do serviço acima 

mencionado. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Pois bem. 

Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da medida. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações do requerente, em razão do valor 

cobrado acerca do serviço não contratado em questão, tendo a requerida 

colocado pop ups para possível contratação, ao qual fora negada pelo 

autor. Com relação ao perigo na demora, este demonstra-se estampado, 

pois o requerente não pode se ver obrigado a efetuar o pagamento de um 

serviço ao qual não contratou. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da medida 

de urgência e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A 

PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e 

não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à requerida que se abstenha de 

efetuar a cobrança denominada "SERVICOS DE TERCEIROS TELEFONICA 

DATA" na linha telefônica do requerente; c) O não cumprimento do item “b” 

acarretará multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais); d) Anote-se, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da 

prova em favor do requerente, devendo a requerida apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesmo, nos termos requeridos na inicial; e) Cite-se e intime-se a parte 

promovida, nos termos e forma legais; f) Intimem-se as partes acerca da 

presente decisão; g) Considerando a Portaria 1004/2018-PRES, proceda a 

secretaria da vara com o reagendamento da audiência de conciliação 

designada, devendo as partes serem intimadas da nova data e horário; h) 

Cumpra-se. CÁCERES, 13 de agosto de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011838-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PAULA COUTINHO (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011838-41.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANO PAULA COUTINHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Compulsando os autos, 

verifica-se que as partes compuseram acordo. Isto posto, homologa-se, 

por sentença, a transação pactuada, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Considerando a desistência 

do prazo recursal, declara-se transitada em julgado. Publicada 

eletronicamente. Proceda a secretaria da vara com a retificação dos 

autos, fazendo-se constar como cumprimento de sentença. Tendo em 

vista o não cumprimento do acordo, intime-se a parte executada para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da dívida exequenda, 

sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do 

art. 523 do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007819-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))
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LIBENCIO LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007819-77.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LIBENCIO LEITE DA CRUZ 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Homologa-se, 

por sentença, o acordo entabulado, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sentença publicada 

eletronicamente. Dispensada a intimação das partes, conforme art. 914 da 

CNGC. Proceda a secretaria da vara com a retificação da capa dos autos, 

fazendo-se constar como cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

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

dívida exequenda, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos 

do art. 523 do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003577-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MARINHO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ETORE ZOCCOLI SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003577-75.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ÉTORE ZÓCCOLI 

SOBRINHO em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 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. 

Desta feita, passo à análise do mérito. O Requerente alega ter possuir 

conta corrente no banco Requerido, sob o n° 13071-0, agência 4043-6, em 

Cuiabá /MT, onde recebe sua remuneração, pelo fato de ser funcionário 

público. Alega ainda que ao solicitar linha de crédito para funcionários 

públicos, oferecida pelo Requerido, o Requerente fora informado que 

possuía dívida residual com o banco no valor de R$4155,07 (quatro mil 

cento e cinquenta e cinco reais e sete centavos), ocasião em que foi 

negada tal solicitação. O Requerente tentou verificar tal dívida no banco 

bem como na empresa de assessoria de cobrança do Requerido, tendo 

inclusive, protocolado pedidos de esclarecimento junto ao Requerido, 

porém não conseguiu solucionar suposta pendência, tampouco obteve 

resposta aos pedidos. O banco Requerido por sua vez, alega que a 

negativa de crédito se dera por dívida existente com o mesmo, ocasião em 

que o autor foi avalista/fiador junto com sua esposa, da empresa FRANCA 

ZOCCOLI & ZOCCOLI LTDA (CNPJ 05.457.632/0001-00),op. BB Giro 

Rápido – contrato 212800301. Desta feita, 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 ao Requerido comprovar o alegado em 

peça de defesa, demonstrando o vínculo de avalista/fiador da parte autora 

com a dívida em aberto alegada, porém não o fez. Tenho que o Requerido 

apenas divagou em meras alegações, não colacionando nenhuma prova 

capaz de comprovar o alegado em peça de defesa, uma vez que 

colacionou apenas telas sistêmicas, bem como juntou “relatório de 

operações" que nada colaboram para demonstrar a dívida supostamente 

existente. Noutro norte, o Requerido não junta contrato alegado, capaz de 

demonstrar o vínculo do Requerente com a dívida alegada e não 

comprovada. Desta forma, tenho que o Banco não corroborou com sua 

tese defensiva, não tendo juntado, aos autos, documentos que 

comprovassem o alegado. A parte autora não pode ser prejudicada pela 

má administração do Requerido, 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 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 situação inesperada e que jamais imaginou se encontrar. 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 parte ré, referente a dívida em litígio; b) CONDENAR o Requerido 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: 1000272-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELY SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

JOILTON URTADO JURRUPI (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000272-49.2018.8.11.0006 Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAÕ JURÍDICA COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ELY SOARES DA SILVA 

em desfavor de JOILSON URTADO JURRUPI, ESTADO DE MATO GROSSO 

e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - 

DETRAN, alegando que vendeu ao primeiro Requerido, em novembro/2014, 

um veículo VW/Voyage CL, placa IDN-4385. Entretanto, o Requerido não 

transferiu o veículo para seu nome, tampouco pagou IPVA, licenciamento 
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anual e seguro DPVAT dos anos de 2015 à 2017. Há, ainda, multa por 

excesso de velocidade, cuja infração foi cometida após a venda do 

automóvel. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras 

provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 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. O Requerido DETRAN arguiu 

ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, pois, os tributos 

são de competência da Secretaria de Fazenda do Estado; ademais não é 

sua responsabilidade a transferência de propriedade. Entretanto, o 

DETRAN é o órgão central do sistema estadual de transito, possuindo 

forma de autarquia, com autonomia administrativa e financeira, ao qual 

incube providência tal como baixa de registro de veículo, inexigibilidade 

das infrações de trânsito, é de sua competência a determinação de quem 

é o devedor do tributo, bem como é perante o mesmo que realiza a 

transferência de propriedade veicular. Ademais, em observância ao 

princípio da celeridade, é preferível notificar o DETRAN para que promova 

a transmissão de propriedade a esperar a boa vontade do comprador. Por 

estas razões, rejeito as preliminares suscitadas. A preliminar suscitada 

pelo Estado de Mato Grosso se confunde com o mérito e será analisada 

com o mesmo. O cerne da questão encontra-se no dever de efetuar a 

transferência do veículo em discussão ao primeiro demandado que, por 

sua vez, figurou como possuidor. O autor juntou aos autos acordo 

extrajudicial que comprova o negócio jurídico. É sabido que, em se 

tratando de bem móvel, a transferência se opera com a simples tradição, 

nos termos do artigo 1226 e artigo 1267, ambos do Código Civil, a seguir 

transcritos: “Art. 1.226 – Os direitos reais sobre coisas móveis, quando 

constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a 

tradição”. “Art. 1.267 – A propriedade das coisas não se transfere pelos 

negócios jurídicos antes da tradição”. Aliás, o demandado quando recebeu 

o bem em questão, atraiu para si a responsabilidade sobre ele, uma vez 

que é incumbência do comprador providenciar a transferência do 

automóvel adquirido. Logo, como o veículo deixou de integrar o patrimônio 

da parte autora, não se pode admitir que continue registrado, perante os 

órgãos de trânsito, como sendo de sua propriedade. Assim, a decorrência 

lógica da tradição do automóvel seria a transferência do veículo para o 

nome do novo proprietário. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

COMINATÓRIA - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA - E 

ILEGITIMIDADE DA PARTE - CONFUSÃO COM MÉRITO - ANÁLISE EM 

CONJUTO - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - ÔNUS DO COMPRADOR - 

INÉRCIA DA PARTE POR LONGO PERÍODO - INCIDÊNCIA INDEVIDA DE 

MULTA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO AO VENDEDOR - DANO MORAL 

EVIDENCIADO - QUANTUM FIXADO DE MANEIRA PROPORCIONAL E 

RAZOÁVEL AO DANO - VALOR MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO – 

DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE 

LEI INVOCADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando o 

procedimento de transferência previsto em lei, dispensável a intimação do 

Detran para esclarecer sobre esse procedimento, razão pela qual não há 

que se falar em cerceamento de defesa. A legitimidade passiva resta 

demonstrada, uma vez que responsabilidade de transferência da 

titularidade de veículo é do comprador, quando estiver de posse do 

Certificado de Registro do Veículo assinado pelo vendedor, como ocorreu 

na hipótese. Considerando o longo lapso temporal em que o comprador se 

manteve inerte e deixou de regularizar a transferência do bem, 

ocasionando a cobrança indevida ao ex-proprietário de multas e infrações 

de trânsito, resta configurado ato ilícito passível de indenização. 

Mostrando-se proporcional o valor da indenização, necessária a 

manutenção do quantum, uma vez que, atendeu ao binômio: reparação e 

prevenção à reincidência da prática de ato ilícito. O Julgador não está 

obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo 

suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua 

convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que 

baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado 

prequestionamento explícito. (TJMT. Ap 149692/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)” 

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, para 

CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA, bem como DETERMINAR que o veículo 

objeto do litígio seja excluído da propriedade do Requerente, assim como o 

pagamento de multas e tributos referente ao mesmo. Deixo de condenar 

em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95; 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003924-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ECIO DUARTE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA OAB - 834.044.901-00 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003924-45.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ECIO DUARTE ALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos 

fatos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

TRIBUTÁRIO ajuizada por ECIO DUARTE ALVES em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando que foi transferido para inatividade em 

25/05/2011, por adquirir doença incapacitante e incurável classificada 

como Alienação Mental. Narra que o Requerido manteve a retenção de 

Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária de Inativo, razão pela qual 

ingressou com o Mandado de Segurança n. 1000353-84.2016.8.11.0000, 

que tramitou na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Neste foi concedida a 

segurança para que o Requerido se abstivesse de reter o imposto de 

renda e de fazer o reconhecimento da contribuição previdenciária do 

inativo. Assim, o autor pretende na presente ação a restituição dos 

valores retidos e recolhidos indevidamente de sua aposentadoria nos 

últimos 05 anos, a contar da distribuição do Mandado de Segurança 

supracitado. O Estado, citado, quedou-se inerte. É o relatório. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Observo que o autor juntou laudos médicos, os quais demonstram a 

gravidade da enfermidade do autor. Ademais, esta questão já foi 

comprovada e transitada em julgado no Mandado de Segurança 

supracitado. Dispõe o art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 que: Art. 6º Ficam 

isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por 

pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma 

motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de 

moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose 

múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da 

doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, 

síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da 

medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois 

da aposentadoria ou reforma. Dessa forma, observa-se que no caso em 

apreço restou evidente o direito à isenção e, consequentemente, deve ser 

reconhecido o direito à restituição do que foi pago indevidamente, nos 

últimos 05 anos, a contar de 01/06/2016. Os juros moratórios devem ser 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da 

Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por 

força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 

11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor 

reflete a inflação acumulada do período Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para: a) CONDENAR o 

Requerido a restituir à autora os valores resultantes de descontos 
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indevidos dos últimos cinco anos, a contar de 01/06/2016, incidindo juros 

de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, e correção monetária 

desde cada recolhimento indevido. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, 

CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RUBENS RIBEIRO CASTRILLON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCIENE MARTINS CASTRILLON (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010292-48.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

TRIBUTÁRIO ajuizada por RUBENS RIBEIRO CASTRILLON representado 

por sua esposa Luciene Martins Castrillon em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando que é policial militar e foi aposentado por invalidez em 

29.01.2007, em decorrência de patologia classificada como alienação 

mental. Entretanto, o Requerido reteve na fonte imposto de renda dos 

proventos do autor, a partir do mês de maio/2009 à março/2015. O Estado, 

apresentou contestação arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, pois, 

a competência para recolher e legislar sobre o imposto de renda é 

exclusiva da União. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que 

independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes 

dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar arguida, pois, 

o STJ, em julgamento do Recurso Especial 989.419/RS pelo rito dos feitos 

repetitivos, decidiu pela legitimidade dos Estados da Federação para 

figurarem no polo passivo das demandas ajuizadas por servidores 

públicos estaduais, cujo objeto seja o reconhecimento do direito à isenção 

ou à repetição de indébito ao imposto de renda retido na fonte: 

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVODE CONTROVÉRSIA. ART.543-C, DO CPC. 

RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REPARTIÇÃODA RECEITA 

TRIBUTÁRIA. 1. Os Estados da Federação são partes legítimas para 

figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos 

estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição 

do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. Precedentes: 

AgRg no REsp 1045709/RS, Rel. Ministro Mauro campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009; REsp 

818709/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 11/03/2009; AgRg no Ag 

430959/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 15/05/2008; REsp 

694087/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 21/08/2007; REsp 

874759/SE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 

07/11/2006, DJ 23/11/2006; REsp n. 477.520/MG, rel. Min. Franciulli Netto, 

DJ de 21.03.2005; REsp n. 594.689/MG, rel. Min. Castro Meira, DJ de 

5.9.2005. 2. "O imposto de renda devido pelos servidores públicos da 

Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos 

pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os cofres 

da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já que, por 

determinação constitucional "pertencem aos Estados e ao Distrito Federal." 

(José Cretella Júnior, in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, 

Forense Universitária, 2a edição, vol. VII, arts. 145 a 169, p. 3714). 3. 

Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C 

do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 989.419/RS, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).” Passo à 

análise do mérito. O autor juntou aos autos exames, atestados e laudos 

médicos, os quais demonstram a gravidade de sua enfermidade (ID 

2461293). Dispõe o art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 que: Art. 6º Ficam 

isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por 

pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma 

motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de 

moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose 

múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da 

doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, 

síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da 

medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois 

da aposentadoria ou reforma. Dessa forma, observa-se que no caso em 

apreço restou evidente o direito à isenção e, consequentemente, deve ser 

reconhecido o direito à restituição do que foi retido indevidamente, Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para: a) 

CONDENAR o Requerido a restituir à parte autora os valores resultantes 

de descontos indevidos no período de maio/2009 à março/2015, incidindo 

juros de mora a partir do trânsito em julgado da e correção monetária 

desde cada recolhimento indevido. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, 

CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002079-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN (ADVOGADO(A))

DJANIRA RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002079-75.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por DJANIRA 

RODRIGUES DE CARVALHO em face da MUNICIPIO DE CACERES, 

alegando que foi admitido legalmente no Reclamado em data de 01 de 

janeiro de 1976, na função de escriturária, ocupando diversas funções 

durante toda a sua vida funcional sendo que atualmente exercia a função 

de assistente de administração, se aposentando em 02 de março de 2016. 

Afirma que nos últimos quinze anos o requerido passou a sonegar o 

direito da autora de usufruir licença prêmio, razão pela qual requer a 

indenização em dobro desta. O Requerido, por sua vez, deixou de 

apresentar contestação, entretanto, afasto os efeitos da revelia em face 

do Requerido, 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 
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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). É 

o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de 

outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. É incontroverso que a autora não usufruiu três licenças 

prêmio a qual fazia jus, no período aquisitivo. O tema já foi objeto de 

julgamento pelo STJ que firmou entendimento no sentido de que a licença 

prêmio não usufruída pelo servidor será convertida em pecúnia quando da 

aposentadoria: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICOFEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA 

CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO 

GOZADA. CONVERSAO EM PECÚNIA. PRESCRIÇAO. TERMO A QUO. 

DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME 

PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa 

definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização 

referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, 

ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do 

Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta 

Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público 

federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser 

computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio 

por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. 

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta 

Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. 

Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 

939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; 

AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta 

Turma, DJe de 29/9/08. 3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta 

Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal 

relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem 

utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo 

a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: 

RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg 

no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 

4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 

DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador 

convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 

27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; 

AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 

15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor 

tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização 

referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da 

prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a 

aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 

29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado 

à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do 

artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não 

provido”. (STJ - Resp nº. 1.254.456-PE - Ministro Relator BENEDITO 

GONÇALVES- Data da Publicação 29/09/2011). Do mesmo modo, esse 

tema já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

ARE 721.001-RG/RJ, em sede de Repercussão Geral, ante a vedação do 

enriquecimento sem causa por parte da administração: Recurso 

extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. 

Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza 

remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais 

podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem 

causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para 

reafirmar a jurisprudência desta Corte” (STF - ARE 721.001 RG/RJ - 

Ministro Relator: GILMAR MENDES, DJe - 044 DIVULG 06/03/2013 PUBLIC 

07/03/2013). Entretanto, não há que se falar em indenização em dobro, por 

ausência de previsão legal. Assim, a procedência da pretensão é medida 

que se impõe, devendo a parte autora ser indenizada de forma simples, da 

licença prêmio não usufruída. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na exordial, para CONDENAR o requerido ao pagamento 

de forma simples das licenças prêmio não gozadas, aplicando correção 

monetária pelo índice IPCA-E desde a sentença e juros moratórios 

aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação válida. Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos 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: 8011434-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011434-87.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Decido. Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE 

URGÊNCIA) ajuizada por ANA RIBEIRO DE OLIVEIRA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT, em que a parte autora 

alega apresenta EDEMA MACULAR DIABÉTICO no olho direito e necessita 

realizar urgentemente três doses de injeção intra vítrea com angiogênico 

(Eylia 40 mg/ml), com intervalo de quatro semanas entre cada aplicação, 

sendo que ao final das três aplicações podem ser necessárias novas 

aplicações, conforme a evolução da paciente, não possuindo a 

Requerente, condições financeiras de custear o tratamento. A inicial veio 

acompanhada dos seguintes documentos: documentos pessoais; 

declaração de hipossuficiência; receitas médicas,laudos médicos 

informando a necessidade do procedimento; e orçamento. A liminar foi 

deferida determinando que as requeridas solidariamente, forneçam a 

paciente Ana Ribeiro de Oliveira o necessário para a aplicações de três 

doses de injeção intra vítrea com angiogênico (Eylia 40 mg/ml) no olho 

direito, com intervalo de quatro semanas entre cada aplicação, sendo que 

ao final das três aplicações podem ser necessárias novas aplicações, 

conforme solicitação e aconselhamento médico, devendo arcar com todas 

as despesas. O requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação que foi impugnada pela parte autora. O requerido Município de 

Cáceres, citado, não se manifestou nos autos. Entretanto, afasto os 

efeitos da revelia em face do Requerido, pois os mesmos não são opostos 

à Fazenda Pública: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. 

DESCABIMENTO. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E 

DEVER DO ESTADO - ART. 196, CF. REVELIA. EFEITOS QUE NÃO SÃO 

OPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARE REJEITADA. PARECER DA 

SES INDICANDO SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO. CONFIABILIDADE NA 

PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE. 1) Não se conhece da 

remessa necessária quando, nas ações de saúde, o valor da 

condenação, no caso de sentença líquida, for inferior a sessenta salários 

mínimos. 2) Restou comprovada a necessidade da parte autora de 

obtenção da medicação postulada para o tratamento da moléstia que lhe 

acomete, conforme atestado firmado por médico devidamente inscrito no 

CREMERS. Quem tem reais condições de avaliar a situação e de 

prescrever a medicação mais adequada é o médico com quem a paciente 

consultou e avaliou a situação em concreto. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 

CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação e Reexame Necessário Nº 70069319549, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, 

Julgado em 11/08/2016). A parte autora pugnou pelo bloqueio dos valores 

referentes a mais três doses necessárias do medicamento, o que foi 

deferido em Id. 10860840. Tratando-se de matéria que independe da 

produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Pretende o Requerente a condenação dos 

Requeridos na obrigação de fazer consistente em fornecer três doses da 

injeção intra vítrea com angiogênico (Eylia 40 mg/ml), com intervalo de 

quatro semanas entre cada aplicação, sendo que ao final das três 

aplicações podem ser necessárias novas aplicações. Em análise dos 

autos depreende-se que a parte Requerente é portadora de Edema 

Macular Diabético (CID 10 H360), sendo necessário para seu tratamento o 
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uso do medicamento acima mencionado, conforme prescrição médica. No 

entanto, a Requerente não tem condições financeiras para adquiri-los. 

Ademais, conforme declaração da Secretaria Municipal de Saúde trazida 

pela autora, o medicamento não é contemplado pelo Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica, bem como pela Farmácia 

Básica. É entendimento pacífico que os Entes Federativos não podem se 

omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu 

artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, 

estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, 

bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua 

proteção. O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do 

Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de 

prestações positivas. A solidariedade dos entes públicos na garantia do 

direito à saúde é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça 

quanto nas Cortes Superiores. Trata-se, de forma geral, de interpretação 

sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da 

Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer 

regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à 

dignidade. Não há falar, portanto, em ilegitimidade passiva dos entes 

públicos ou impossibilidade de condenação solidária. Sendo assim, 

compete àquele contra quem for ajuizada a demanda a sua concessão, 

esteja ou não o medicamento incluído em sua respectiva lista. O 

entendimento é de que comprovada a necessidade do fornecimento de 

medicamento, bem como a carência financeira da parte, deve ser julgado 

procedente o pedido. Neste sentido: Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA DE REVELIA. 

REJEIÇÃO. - Não houve aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da 

Fazenda Pública, conforme alegado. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ESTADO E MUNICÍPIO. 

SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS: DEPAKOTE ER 

(DIVALPROATO DE SÓDIO). DIREITO À SAÚDE. GARANTIA 

CONSTITUCIONAL. PROVAS DA NECESSIDADE E DA INEXISTÊNCIA DE 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO. - O direito à saúde e a 

solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada 

tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de 

interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 

196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e 

à dignidade. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. - A medicação foi 

receitada com base em exame realizado na parte autora, sendo indicada 

para o seu caso específico, conforme atestado médico acostado, o que 

afasta os questionamentos sobre o tratamento ou mesmo a substituição. 

Ao depois, a afirmação do médico da parte autora não pode sucumbir 

diante de afirmação em abstrato de possibilidade de utilização de 

medicamento diverso. DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA OU 

INTERNACIONAL. USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. - Reconhecida a 

possibilidade de fornecimento dos medicamentos postulados pelo nome 

comercial por outros, de acordo com a Denominação Comum Brasileira ou 

Internacional, que possuem o mesmo princípio ativo e dosagem, porém não 

de maneira exclusiva. Marca comercial que pode ser utilizada quando 

indisponíveis os medicamentos genéricos. CUSTAS PROCESSUAIS E 

DESPESAS JUDICIAIS. - Reconhecimento da isenção das pessoas 

jurídicas de direito público ao pagamento de custas e emolumentos, 

mantida apenas a exigibilidade do recolhimento das despesas judiciais, por 

força do julgamento da ADI 70038755864. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUMENTO DO 

VALOR NOMINAL. - Valor nominal dos honorários advocatícios devidos ao 

FADEP aumentado para melhor adequação. PRELIMINARES REJEITADAS. 

APELAÇÕES DOS DEMANDADOS PARCIALMENTE PROVIDAS. 

APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA, DE PLANO. (Apelação Cível Nº 

70067500165, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 27/11/2015) Friso, ainda, que os 

Requeridos, compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a 

obrigação constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo 

inconcebível que fundamente sua defesa em problemas meramente 

burocráticos e orçamentários. Destarte, da forma que se apresenta a 

situação, em que restou sobejamente evidenciado que o Representado 

encontra-se acometido de doença que pode catalisar intensas/graves 

consequências à sua saúde, como forma de emprestar efetividade à regra 

constitucional que consagra o direito à saúde, considero que, a 

procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi deduzido, é 

medida que se impõe. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida, para determinar 

que os Requeridos forneçam à parte autora o medicamento Eylia 40 mg/ml, 

conforme solicitação e aconselhamento médico, e assim prosseguir com 

seu tratamento de sua enfermidade. Por consequência, julgo extinto o 

processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, 

CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos 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: 1001467-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADINARTE LEMES DA SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1001467-69.2018.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO CIVIL PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por 

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO e ADINARTE LEMES DA SILVA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES, em 

que a autora afirma que o paciente Sr. ADINARTE LEMES DA SILVA 

necessita passar por procedimento cirúrgico oftalmológico chamado de 

VITRECTOMIA COM IMPLANTE ESCLERAL DE LENTE INTRAOCULAR, no 

olho esquerdo e VITRECTOMIA no olho direito, ambos com caráter de 

urgência. Aduz que o paciente encontra-se com risco de perder a visão 

total de ambos os olhos em decorrência do descolamento de sua retina 

mácula em seu olho direito e do prolapso vítreo em seu olho esquerdo, 

conforme termo de declaração e prescrição médica. Sustenta que o 

paciente não possui condições financeiras suficientes que o permita arcar 

com as despesas do tratamento, sem que tal ação comprometa o sustento 

da família, e ao procurar a Secretaria Municipal de Saúde, foi informado 

que tais procedimentos não são contemplados pela rede pública. A liminar 

foi deferida determinando que os requeridos adotem, solidariamente, as 

providências necessárias para que o interessado Adinarte Lemes da Silva 

seja submetido aos procedimentos cirúrgicos VITRECTOMIA COM 

IMPLANTE ESCLERAL DE LENTE INTRAOCULAR no olho esquerdo e 

VITRECTOMIA no olho direito. É o necessário. Decido. Tratando-se de 

matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos 

depreende-se que a necessidade de realização de procedimentos 

cirúrgicos VITRECTOMIA COM IMPLANTE ESCLERAL DE LENTE 

INTRAOCULAR no olho esquerdo e VITRECTOMIA no olho direito, 

conforme prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem condições 

financeiras para pagar pela realização da cirurgia. É entendimento pacífico 

que os Entes Federativos não podem se omitir diante do atendimento à 

saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os 

direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal 

de garantir a todos o direito à vida e à saúde, bem como o acesso 

universal e igualitário aos serviços necessários à sua proteção. O direito à 

saúde configura direito fundamental, o que exige do Estado, no âmbito 

federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações 

positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao 

Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, 

tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da 

própria existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 
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conforme as seguintes ementas: “REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO 

MÉDICO. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA RATIFICADA. 1. A saúde e 

a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2. O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento.” (Reexame Necessário n.º 16161/2011, Quarta 

Câmara Cível, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, data do julgamento 07/06/2011).” 

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para 

tratamento de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da 

Constituição da República – Sentença mantida - Recurso de apelação 

desprov ido .  (TJ-SP -  APL:  00103165920138260053 SP 

0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de 

Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se apresenta a situação, 

em que restou sobejamente evidenciado que a parte autora encontra-se 

acometida de doença que pode catalisar intensas/graves consequências 

à sua saúde, como forma de emprestar efetividade à regra constitucional 

que consagra o direito à saúde, considero que, a procedência do pedido 

formulado, nos moldes em que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, 

ainda, que os Requeridos, compõem a universalidade do sistema de saúde 

e têm a obrigação constitucional de preservar a vida e a saúde da autora 

sendo inconcebível que fundamente sua defesa em problemas meramente 

burocráticos e orçamentários, não havendo que se falar em ilegitimidade 

passiva ou falta de interesse de agir dos requeridos. Diante do exposto 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial nos moldes 

requeridos pela parte autora, confirmando a liminar proferida. Por 

consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos 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: 1007172-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

CELSION BASILIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007172-82.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e CELSION BASILIO 

DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

CÁCERES, em que a autora afirma que a Sra. Sirlene Aparecida dos Reis 

Buzati, irmã do Sr. Celsion Basilio de Oliveira, entrou em contato com o 

Ministério Público informando que seu irmão encontra-se internada no PAM 

desta cidade desde o dia 4 de novembro de 2017, diagnosticado com 

insuficiência renal grave, anemia com necessidade de transfusão 

sanguínea e problemas cardíacos, necessitando urgentemente de 

transfusão de sangue, e que necessita de transferência urgente para o 

Hospital São Luiz ou no Hospital Regional de Cáceres-MT. A inicial veio 

acompanhada dos seguintes documentos: documentos pessoais, 

declaração de hipossuficiência, relatório e laudos médicos, documentos 

pessoais e exames. A liminar foi deferida determinando que os requeridos 

providenciem a imediata transferência do Sr. Celsion Basilio de Oliveira, 

para hospital especializado na realização do procedimento de transfusão 

sanguínea e a realização de todos os exames necessários, conforme 

indicado no relatório médico, e caso não haja disponibilidade de hospital, 

ambulância ou médicos especialistas através do Sistema Único de Saúde, 

que seja uma Unidade de Saúde particular, a expensas dos requeridos. É 

o necessário. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção 

de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Em análise dos autos depreende-se que a necessidade 

de transferência do Sr. Celsion Basilio de Oliveira, para hospital 

especializado na realização do procedimento de transfusão sanguínea e 

para a realização de todos os exames necessários, uma vez que seu 

quadro clínico é extremamente grave. É entendimento pacífico que os 

Entes Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, 

pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos 

sociais, a saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de 

garantir a todos o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e 

igualitário aos serviços necessários à sua proteção. O direito à saúde 

configura direito fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, 

estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. 

Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder 

Público a obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: “REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO 

MÉDICO. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA RATIFICADA. 1. A saúde e 

a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2. O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento.” (Reexame Necessário n.º 16161/2011, Quarta 

Câmara Cível, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, data do julgamento 07/06/2011).” 

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para 

tratamento de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da 

Constituição da República – Sentença mantida - Recurso de apelação 

desprov ido .  (TJ-SP -  APL:  00103165920138260053 SP 

0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de 

Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se apresenta a situação, 

em que restou sobejamente evidenciado que a parte autora encontra-se 

acometida de doença que pode catalisar intensas/graves consequências 

à sua saúde, como forma de emprestar efetividade à regra constitucional 

que consagra o direito à saúde, considero que, a procedência do pedido 

formulado, nos moldes em que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, 

ainda, que os Requeridos, compõem a universalidade do sistema de saúde 

e têm a obrigação constitucional de preservar a vida e a saúde da autora 

sendo inconcebível que fundamente sua defesa em problemas meramente 

burocráticos e orçamentários, não havendo que se falar em ilegitimidade 

passiva ou falta de interesse de agir dos requeridos. Diante do exposto 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial nos moldes 

requeridos pela parte autora, confirmando a liminar proferida. Por 

consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos 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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001731-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

IZIDORA LOPES MENDONCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1001731-86.2018.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por MINISTERIO PUBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO e IZIDORA LOPES MENDONCA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES, em que a 

autora afirma que a Sra. IZIDORA LOPES MENDONCA tem 77 anos de 

idade e encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva no Hospital 

São Luiz de Cáceres-MT, em virtude de insuficiência cardíaca, necessita, 

em caráter emergencial de implante de marcapasso definitivo em seu 

organismo, cujo procedimento já estava agendado no Hospital Geral 

Universitário, e requer que os requeridos procedam à disponibilização de 

UTI móvel, capaz de proporcionar o transporte da paciente até ao Hospital 

Geral Universitário-HGU localizado na cidade de Cuiabá/MT. A liminar foi 

deferida determinando que os requeridos disponibilizem imediatamente a 

Unidade de Tratamento Intensivo Móvel (UTI-MÓVEL) da rede pública ou 

privada em favor de IZIDORA LOPES MENDONCA a fim de proporcionar o 

pleno atendimento médico hospitalar da requerente. É o necessário. 

Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras 

provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em análise dos autos depreende-se a necessidade de UTI 

móvel, capaz de proporcionar o transporte da paciente até ao Hospital 

Geral Universitário-HGU pra transporte da requerente IZIDORA LOPES 

MENDONCA para procedimento de implante de marcapasso definitivo em 

seu organismo. O requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação que foi impugnada pela parte autora. O requerido Município de 

Cáceres, citado, não se manifestou nos autos. Entretanto, afasto os 

efeitos da revelia em face do Requerido, pois os mesmos não são opostos 

à Fazenda Pública: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. 

DESCABIMENTO. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E 

DEVER DO ESTADO - ART. 196, CF. REVELIA. EFEITOS QUE NÃO SÃO 

OPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARE REJEITADA. PARECER DA 

SES INDICANDO SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO. CONFIABILIDADE NA 

PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE. 1) Não se conhece da 

remessa necessária quando, nas ações de saúde, o valor da 

condenação, no caso de sentença líquida, for inferior a sessenta salários 

mínimos. 2) Restou comprovada a necessidade da parte autora de 

obtenção da medicação postulada para o tratamento da moléstia que lhe 

acomete, conforme atestado firmado por médico devidamente inscrito no 

CREMERS. Quem tem reais condições de avaliar a situação e de 

prescrever a medicação mais adequada é o médico com quem a paciente 

consultou e avaliou a situação em concreto. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 

CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação e Reexame Necessário Nº 70069319549, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, 

Julgado em 11/08/2016). É entendimento pacífico que os Entes Federativos 

não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição 

Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em 

seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à 

vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços 

necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: “REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO 

MÉDICO. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA RATIFICADA. 1. A saúde e 

a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2. O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento.” (Reexame Necessário n.º 16161/2011, Quarta 

Câmara Cível, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, data do julgamento 07/06/2011).” 

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para 

tratamento de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da 

Constituição da República – Sentença mantida - Recurso de apelação 

desprov ido .  (TJ-SP -  APL:  00103165920138260053 SP 

0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de 

Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se apresenta a situação, 

em que restou sobejamente evidenciado que a parte autora encontra-se 

acometida de doença que pode catalisar intensas/graves consequências 

à sua saúde, como forma de emprestar efetividade à regra constitucional 

que consagra o direito à saúde, considero que, a procedência do pedido 

formulado, nos moldes em que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, 

ainda, que os Requeridos, compõem a universalidade do sistema de saúde 

e têm a obrigação constitucional de preservar a vida e a saúde da autora 

sendo inconcebível que fundamente sua defesa em problemas meramente 

burocráticos e orçamentários, não havendo que se falar em ilegitimidade 

passiva ou falta de interesse de agir dos requeridos. Diante do exposto 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial nos moldes 

requeridos pela parte autora, confirmando a liminar proferida. Por 

consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos 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: 8010354-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIANO DALCANALE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE PAULA OLIMPIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010354-88.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 521,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[NOTA 

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

JULIANO DALCANALE & CIA LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: 

DOUGLAS DE PAULA OLIMPIO PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por JULIANO DALCANALE & CIA LTDA - EPP em 

face do reclamado DOUGLAS DE PAULA OLIMPIO, devidamente 

qualificado na exordial. O autor alega ser credor de três notas 

promissórias assinadas pelo requerido em anexo na inicial no importe de 

R$521,00(quinhentos e vinte e um reais) ao qual o requerido teria deixado 

de adimplir, encontrando-se até então com o referido débito pendente de 

pagamento. 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. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de 

devidamente citado, conforme atesta mandado juntado aos autos no ID 

2774594, no entanto, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada nestes autos, e nem apresentou justificativa plausível. Desta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 94 de 788



forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência do reclamado na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia do reclamado 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não 

induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção 

diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Almeja a 

parte reclamante o recebimento do valor estabelecido nas notas 

promissórias e na tentativa de conciliação e mediação feita em 28/01/2016 

o requerido se comprometeu a pagar o valor com uma entrada de R$ 

100,00(cem reais) e o restante em três parcelas de R$ 121,00(cento e 

vinte e um reais), conforme termo de mediação estabelecido entre as 

partes, conforme acostado na inicial, sobre pena de se condenado em 

20% (vinte por cento) pelo inadimplemento do acordo, e como não efetuou 

o pagamento até hoje, necessária a aplicação da multa. Pois bem. No que 

tange aos valores devidos, resta incontroverso nos autos o 

inadimplemento da parte reclamada quanto aos títulos. E, de outro turno, 

não havendo prova desconstitutiva do direito da parte reclamante, mister 

se faz o acolhimento do pedido inicial. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I do Estatuto Processual Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido formulado pela JULIANO DALCANALE & CIA 

LTDA - EPP em desfavor de DOUGLAS DE PAULA OLIMPIO para 

condena-lo ao pagamento da importância devida de R$521,00(quinhentos 

e vinte um reais), devendo esta importância ser atualizada pelo INPC, com 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento do débito, com 

aplicação de multa de 20% (dois por cento), sobre o valor devido (art. 

1336, § 1º, do Código Civil/2002). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição”. 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. CÁCERES, 23 de 

abril de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002699-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA ALVES (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE BATISTA (AUTOR(A))

DANIEL BRETAS FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002699-53.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PROTESTO INDEVIDO C/C DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ALEXANDRE BATISTA em desfavor do 

MUNICIPIO DE CÁCERES, alegando que é proprietário de um imóvel situado 

na Rua Radial I, n. 601, Bairro Rodeio, no entanto, o Município enviou seu 

nome para protesto por débito de IPTU do imóvel situado à Rua dos Motta, 

s/n , Bairro Jardim Celeste, cujo imóvel jamais lhe pertenceu. 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 razão assiste à parte autora. Nos termos do artigo 37, §6º da 

Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito 

publico é objetiva, respondendo pelos danos causados por seus agentes 

a terceiros, independente de culpa. É incontroverso que o imóvel que 

originou o débito e consequente protesto não é de propriedade do autor. 

Em sua contestação, o Requerido atribui o lançamento ao autor, pois, este 

não teria comunicado a venda do imóvel. Entretanto, não comprovou que o 

autor já tenha sido proprietário do imóvel em discussão. Extrai-se dos 

autos que a inscrição foi indevida por equívoco da administração, ao 

passo que o débito de IPTU atribuído à parte autora referia-se a um imóvel 

que nunca lhe pertenceu. 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 própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado 

à Reclamada, 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 DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; CONDENAR a primeira reclamada a 

pagar à parte reclamante, 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, e assim o 

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

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005523-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR URTADO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005523-82.2017.8.11.0006 Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

ajuizada por D. M. DE SOUZA LARA MÓVEIS E UTILIDADES - EPP em face 
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de ADAIR HURTADO LORES, alegando ser credor da Requerida no valor 

atualizado de R$ 2.140,10 (dois mil e cento e quarenta Reais e dez 

centavos) referente venda de uma TV e uma cama box. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte reclamada foi citada, entretanto não 

compareceu à audiência, tornando-se revel nos termos do artigo 20 da Lei 

9099/95. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento 

no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil, 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 razão assiste à parte autora, uma vez que não houve pela 

reclamada impugnação aos fatos narrados na inicial. O artigo 373 do CPC 

disciplina que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e 

ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A autora 

juntou aos autos promissórias emitidas para a Requerida e contrato de 

compra e venda, ao passo que esta não comprovou que tenha quitado o 

débito. Por estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial para 

condenar a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ R$ 

2.140,10 (dois mil e cento e quarenta Reais e dez centavos) devidamente 

corrigido e acrescido de juros de mora a partir da decisão pelo índice INPC. 

Sem custas ou honorários, nesta fase (LJE, art. 55).. Sem custas ou 

honorários, nesta fase (Art. 55, LJE). 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: 1004505-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES DE BARROS (REQUERENTE)

JUAREZ RODA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004505-26.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO SOARES DE 

BARROS REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO proposta por ANTONIO SOARES DE 

BARROS em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

alegando que no mês 10 /2006 teve seus documentos e cartões (bem 

como outros objetos) furtados, inclusive tendo registrado Boletim de 

Ocorrência e emitido e requerido alerta junto à CDL na época dos fatos. 

Ocorre que no mês de julho/2007 teve seu nome negativado pela 

Requerida por um financiamento de veiculo. É a suma do essencial. 1. 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. Ademais, as partes pugnaram em 

audiência de conciliação pelo julgamento antecipado da lide. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. A preliminar suscitada se confunde com o mérito e 

com o mesmo será analisada. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a 

reclamada, apesar de ter sido devidamente citada via sistema PROJUDI, 

segundo se observa da movimentação de nº. 06, no entanto, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação realizada nestes autos e muito 

menos apresentou sua defesa ou justificativa de sua ausência. Desta 

forma, deve ser imposto os efeitos da REVELIA, com o imediato julgamento 

da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a 

contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos 

na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, 

desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existentes nos autos. 3. No mérito a pretensão merece Juízo de 

procedência. 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 ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. 

Os documentos que compõe a inicial demonstram que o autor foi vítima de 

fraude. Não há o que se falar em cerceamento de defesa, primeiro porque 

conforme ata de audiência, o autor apresentou o documento que consta a 

inscrição no cadastro restritivo de crédito pela Requerida; segundo porque 

é fato incontroverso que esta o tenha feito. A Requerida não apresentou 

contrato ou qualquer outro documento válido que demonstre a contratação 

válida entre as partes. Ocorre que a responsabilidade do Requerido é 

objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos 

causados ao consumidor, independente de culpa. Temos que a conduta 

da Reclamada, 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 que o nome do autor fosse inserido no cadastro 

restritivo de crédito por débito inexistente. 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 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, 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$ 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. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, OPINO por julgar procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

reclamada, objeto da demanda; CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

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

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

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. 
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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. CÁCERES, 17 de maio de 

2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

TATHIANE BACELLAR ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8010416-31.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA que TATHIANE BACELLAR ARAÚJO move em 

desfavor das LOJAS AMERICANAS S.A. Em síntese, a autora alega que 

adquiriu, da Reclamada, uma TV LED de 32 polegadas, marca AOC, no dia 

26/01/2016, e que no dia de instalação do aparelho de TV (29/01/2016), o 

mesmo apresentou defeito (desligava e ligava continuamente, sem a 

provocação do usuário), sendo que, desta forma, procurou a Reclamada 

no dia 30/01/2016, ocasião em que devolveu o produto e nunca mais 

obteve nenhuma informação sobre uma devolução ou troca do aparelho 

de televisão, tampouco de devolução do valor pago pelo mesmo. De plano, 

passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 330, 

inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida 

não necessita de instrução probatória. A Reclamada suscitou preliminar de 

ilegitimidade passiva, pois é mera intermediária comercial e quem deveria 

ser demandada seria o fabricante do produto. Ocorre que tal previsão só 

é aplicável nos casos em que há falha de segurança que cause acidente 

de consumo, previsto nos artigos 13 e seguintes do CDC. O presente caso 

trata-se de vício do produto, no qual o comerciante responde 

solidariamente. Por esta razão, rejeito a preliminar suscitada. De mesmo 

modo, 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. Deve-se anotar que a relação 

estabelecida pelas partes é de consumo, e está inserida no âmbito do 

Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, portanto, deve ser 

regida por suas normas. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, sendo a parte Autora – consumidora - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicada em seu favor à inversão do ônus da prova, para a facilitação 

da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições 

e técnica de produzirem provas a seus favores. Ainda sob a égide da Lei 

nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a ré o 

dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR A RÉ QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA SUA OCORRÊNCIA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

empresa-reclamada comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Desta forma, não tendo a Reclamada 

produzido quaisquer provas que refutassem a existência dos vícios 

apresentados no produto adquirido pelo Autor, a questão tornou-se 

incontroversa. Logo, não há dúvida acerca da responsabilidade civil pelo 

defeito do produto. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor é 

enfático ao mencionar que: os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (...). §1º. Não sendo 

o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I- a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II- a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III- o abatimento proporcional do preço. No caso, cumpria 

à Autora a demonstração da falta de qualidade do produto; cabendo à 

Reclamada a prova da inexistência do vício, ônus do qual não se 

desincumbiu. Assim, sendo o produto imprestável para o uso, resta 

evidente o direito da Reclamante à restituição do valor pago e/ou a entrega 

de outro aparelho novo de mesmo valor. Assim entendo que o valor pago 

pelo produto deve ser restituído, a título de danos materiais. Noutro norte, 

merece prosperar o pedido de danos morais formulado pela Reclamante, 

considerando o tempo de privação e frustração, desde o surgimento da 

falha na prestação de serviço até a presente data, sem qualquer 

perspectiva concreta de solução, o que foge do comum dos fatos e dos 

meros incômodos negocial. Evidente, pois, a frustração, a sensação de 

engano, de impotência, de menosprezo e a própria privação do uso do 

bem pago, em frontal abuso ao direito de propriedade do postulante. 

Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao 

consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. 

Contudo, na hipótese vertente, como se trata de indenização por DANOS 

MORAIS, eis que não se depreende qualquer dano material, basta à vítima 

demonstrar a existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, 

de forma a influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da 

normalidade. Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do 

serviço e o defeito apresentado no produto é fato suficiente a ensejar 

frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Afinal, ao adquirir um produto 

novo, não se espera que este não esteja funcionando adequadamente. 

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, as suas afeições etc”. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte Autora, eis que incumbe aos fornecedores de serviços e produtos 

conduzirem de forma a atender as expectativas do consumidor, na 

prestação dos serviços, concretizando todas as providências 

necessárias a resguardar sua integridade, física e moral, EM ESPECIAL, 

CERTIFICAR-SE SE O PRODUTO ESTÁ FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE. 

Ao se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever do Requerido indenizar a parte Autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da ré e da exemplaridade. Neste 

quadrante, averbe-se que se entende devido o dano moral, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido e 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. 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 dos ofensores 

e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo: prudência e 

severidade. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição à Reclamada. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 269, I, CPC, para: a) CONDENAR a 

empresa-reclamada a RESTITUIR à Autora, a quantia de R$999,00 

(novecentos e noventa e nove reais), valor este que deverá ser corrigido 

pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6.899/81) e 

juros de 1% ao mês desde a citação válida; b) CONDENAR a 

empresa-reclamada a pagar a título de danos morais à Autora o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 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 
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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: 8011460-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DE PAULA CUSIN (REQUERENTE)

MARIA INACIA DE PAULA CUSIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011460-85.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA INACIA DE PAULA 

CUSIN, JOSE MARCOS DE PAULA CUSIN REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

CÁCERES PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação em que a reclamada não 

deferiu a restituição do valor pago a mais pelos requerentes de R$ 

346,52(trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 

referente ao IPTU de 2015, em referência ao valor cobrado pelo IPTU de 

2014. Pugnando ao final, pela restituição do valor de R$ R$ 

346,52(trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 

bem como a condenação da requerida a reparar 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. 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 PROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Nos 

termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, a responsabilidade das 

pessoas jurídicas de direito publico é objetiva, respondendo pelos danos 

causados por seus agentes a terceiros, independente de culpa. As 

provas produzidas comprovam que o IPTU de 2015 custou R$ 

711,19(setecentos e onze reais e dezenove centavos), ou seja R$ 

346,52(trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). 

Portanto, deveria o reclamado restituir o valor da diferença. Os autores 

não podem serem prejudicados 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 própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao tentar a restituição 

administrativamente por diversas vezes e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, 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. Quanto ao pedido de restituição, defiro visto que houve 

pagamento em excesso. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

MARIA INACIA DE PAULA CUSIN E JOSE MARCOS DE PAULA CUSIN em 

desfavor de MUNICIPIO DE CÁCERES para o fim de CONDENAR a 

reclamada a pagar aos requerentes a importância de R$ 346,52(trezentos 

e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), em razão dos danos 

materiais experimentados pelos reclamantes, devendo esse valor ser 

atualizado monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(30/04/2015) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 

397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, §1º) até o efetivo 

pagamento, bem como CONDENAR ainda a Requerida ao pagamento de 

R$3.000,00(três mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. “Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição”. 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. CÁCERES, 19 de 

maio de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005674-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALMEIDA PAULA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005674-48.2017.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDO ALMEIDA PAULA 

REQUERIDO: BANCO BMG PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por APARECIDO ALMEIDA PAULA em 

desfavor de BANCO BMG S.A, alegando que não realizou contrato de 

empréstimo consignado com o Requerido em julho de 2014 com 84 (oitenta 

e quatro) parcelas no valor de R$ 316,37(trezentos e dezesseis reais e 

trinta e sete centavos) e o reclamada debitou o valor de R$ 458,16 

(quatrocentos e cinquenta oito reais e dezesseis centavos), sendo assim 

descontou o valor de R$ 141,79(cento e quarenta e um reais e setenta e 

nove centavos) a mais do valor contrato em cada parcela desde janeiro de 

2017 até janeiro de 2018. Por fim, o requerente pugnou pela condenação 

do Banco reclamado ao indébito dos descontos a maior de forma corrigida 

no valor de R$ 1.701,48(hum mil e setecentos e um reais e quarenta e oito 

centavos) em dobro e , além da reparação á título de 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 
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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. A prejudicial de mérito da 

DECADÊNCIA, não merece prosperar, haja vista que as parcelas 

discutidas são Do ano de 2017 e o contrato discutido vencerá a ultima 

parcela em 20/07/2021. 3. No mérito a pretensão merece Juízo é de 

PROCEDÊNCIA Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. 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 

verdadeiros os fatos não impugnados. Na contestação apresentada, o 

Requerido não impugnou os fatos narrados na inicial, mas somente 

apresentou argumentos com a finalidade de se esquivarem do dever 

indenizatório. Assim, corroborado pelas provas juntadas à inicial, 

presume-se verdadeiros os fatos trazidos pelo autor. A conduta do 

Reclamado, sem dúvida, demonstra falta de cautela e imprudência na 

transação realizada. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração do Requerido, 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 própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com o débito imotivado em sua conta e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado ao Reclamado, que poderia ter solucionado a 

lide administrativamente ou ate mesmo no PROCON haja vista que o autor 

fez reclamação,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 pelo qual o 

valor devido das parcelas ate o dia 20/07/2021 é de R$ 316,37(trezentos e 

dezesseis reais e trinta e sete centavos), 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$ 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. DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados por APARECIDO ALMEIDA PAULA em desfavor 

do BANCO BMG da para a) Julgar procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DECLARAR a existência obrigacional do autor em 

pagar as parcelas no valor de R$ 316,37(trezentos e dezesseis reais e 

trinta e sete centavos) até o dia 20/07/2021, referente ao serviço 

contratado; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 405 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante, a titulo de danos materiais, o valor de R$3.402,96(três 

mil e quatrocentos e dois reais e noventa e seis centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a contar do desembolso (01/01/2017) e juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 397, parágrafo único e art. 

405 c/c CTN, art. 161, §1º) até o efetivo pagamento. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. “Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor (es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição”. 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. CÁCERES, 21 de 

maio de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005312-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

DEIZIANE SOUZA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005312-46.2017.8.11.0006 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 

13476286. 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: 1000763-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

LUCIANA SARAIVA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000763-56.2018.8.11.0006 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 

13541053. 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
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Processo Número: 1000896-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARQUES SOUZA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000896-98.2018.8.11.0006 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 

12137043. 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: 1006298-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOCIMARA DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006298-97.2017.8.11.0006 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: 8011671-58.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

KLEVERTON DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011671-58.2015.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por KLEVERTON DE 

OLIVEIRA DA SILVA em face do ESTADO DO MATO GROSSO. Entretanto, 

no eventual caso de procedência da ação, a diferença salarial deverá ser 

apurada em liquidação de sentença, conforme entendimento do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. 

DIFERENÇAS SALARIAIS DE 11,98%. AFERIÇÃO DO DIA EM QUE HOUVE 

O RECEBIMENTO DOS RENDIMENTOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp n. 

1.101.726/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, segundo a qual é 

necessária a observação da sistemática contida na Lei n. 8.880/94 para a 

adoção da URV, sendo que a data efetiva do pagamento da remuneração 

deve ser a considera para fins de apuração de eventual prejuízo dos 

servidores. 2. O suporte fático ao direito subjetivo em questão é o efetivo 

pagamento da remuneração/proventos ocorrer no final do mês de 

referência. Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: AgRg no AREsp 

108.975/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 07/02/2013, DJe 19/02/2013. 3. No caso dos autos, o quadro fático 

delimitado pelo Tribunal de origem não específica a data da remuneração 

da parte recorrida. Em verdade, o que há no aresto vergastado é a 

informação de que as diferenças salariais a serem pagas à recorrida 

devem ser apuradas em liquidação de sentença independentemente da 

data do pagamento das remunerações. 4. Então, tal como o acórdão a quo 

asseverou, somente em liquidação de sentença poderá ser constatado 

eventual crédito a ser pago. Porém, há de se determinar que eventuais 

diferenças a serem pagas são devidas apenas se o pagamento da 

remuneração ter ocorrido no final do mês de referência. 5. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.530.395 

- RJ – Segunda Turma – por unanimidade - Relator Ministro Mauro Campbell 

Marques – J. 16.06.2015 – Publ. DJe 23/06/2015). Ocorre que no Juizado 

Especial há proibição legal de na fase de execução se efetuar a 

denominada liquidação de sentença, pois a decisão deve ser sempre 

líquida, em face ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099, 

que dispõe: “Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, 

ainda que genérico o pedido”. No caso em apreço, não basta um simples 

cálculo aritmético; há necessidade de cálculo complexo, conforme 

entendimento do TJMT: EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO 

INOMINADO. URV. COBRANÇA DE DIFERENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. DECISÃO 

MONOCRÁTICA ART. 932 DO NCPC. RECURSO MONOCRATICAMENTE 

PROVIDO. "Somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do 

método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a 

legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e 

o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no Resp 1.237.530/SP, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, 2ªT, DJe 13/6/2012). Conforme entendimento do 

C. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para apuração de eventual valor devido em razão de diferença de 

URV é imprescindível a realização da liquidação de sentença. Em se 

tratando desta Justiça Especializada não há como proferir decisão ilíquida, 

conforme regra expressa no artigo 38 parágrafo único da Lei nº 9.099/95. 

Recurso provido para reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais para julgar a lide, e extinguir o processo, sem 

resolução do mérito. Decisão monocrática em razão do disposto no art. 

932 do novo Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal 

Única de Mato Grosso.  (TJMT. Recurso Cível  N º 

8010174-19.2014.811.0014. Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 18/05/2016). 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. 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011366-40.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE CONSTANTINO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011366-40.2016.8.11.0006 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS (URV) ajuizada por JOSÉ CONSTANTINO 

MENDES em face MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT. Entretanto, no eventual 

caso de procedência da ação, a diferença salarial deverá ser apurada em 

liquidação de sentença, conforme entendimento do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS DE 11,98%. AFERIÇÃO DO DIA EM QUE HOUVE O 

RECEBIMENTO DOS RENDIMENTOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp n. 

1.101.726/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, segundo a qual é 

necessária a observação da sistemática contida na Lei n. 8.880/94 para a 

adoção da URV, sendo que a data efetiva do pagamento da remuneração 

deve ser a considera para fins de apuração de eventual prejuízo dos 

servidores. 2. O suporte fático ao direito subjetivo em questão é o efetivo 

pagamento da remuneração/proventos ocorrer no final do mês de 

referência. Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: AgRg no AREsp 

108.975/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 07/02/2013, DJe 19/02/2013. 3. No caso dos autos, o quadro fático 

delimitado pelo Tribunal de origem não específica a data da remuneração 

da parte recorrida. Em verdade, o que há no aresto vergastado é a 

informação de que as diferenças salariais a serem pagas à recorrida 

devem ser apuradas em liquidação de sentença independentemente da 

data do pagamento das remunerações. 4. Então, tal como o acórdão a quo 

asseverou, somente em liquidação de sentença poderá ser constatado 

eventual crédito a ser pago. Porém, há de se determinar que eventuais 

diferenças a serem pagas são devidas apenas se o pagamento da 

remuneração ter ocorrido no final do mês de referência. 5. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.530.395 

- RJ – Segunda Turma – por unanimidade - Relator Ministro Mauro Campbell 

Marques – J. 16.06.2015 – Publ. DJe 23/06/2015). Ocorre que no Juizado 

Especial há proibição legal de na fase de execução se efetuar a 

denominada liquidação de sentença, pois a decisão deve ser sempre 

líquida, em face ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099, 

que dispõe: “Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, 

ainda que genérico o pedido”. No caso em apreço, não basta um simples 

cálculo aritmético; há necessidade de cálculo complexo, conforme 

entendimento do TJMT: EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO 

INOMINADO. URV. COBRANÇA DE DIFERENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. DECISÃO 

MONOCRÁTICA ART. 932 DO NCPC. RECURSO MONOCRATICAMENTE 

PROVIDO. "Somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do 

método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a 

legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e 

o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no Resp 1.237.530/SP, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, 2ªT, DJe 13/6/2012). Conforme entendimento do 

C. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para apuração de eventual valor devido em razão de diferença de 

URV é imprescindível a realização da liquidação de sentença. Em se 

tratando desta Justiça Especializada não há como proferir decisão ilíquida, 

conforme regra expressa no artigo 38 parágrafo único da Lei nº 9.099/95. 

Recurso provido para reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais para julgar a lide, e extinguir o processo, sem 

resolução do mérito. Decisão monocrática em razão do disposto no art. 

932 do novo Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal 

Única de Mato Grosso.  (TJMT. Recurso Cível  N º 

8010174-19.2014.811.0014. Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 18/05/2016). 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. 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005385-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRITO SOLIZ SARMIENTO (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005385-18.2017.8.11.0006. REQUERENTE: PEDRITO SOLIZ SARMIENTO 

REQUERIDO: VIVO 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 no dia 12/01/2017, por débito 

no importe de R$164,97(cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete 

centavos) o qual 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. Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação referida, 

bem como pugnou ainda pela condenação da reclamada 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. 2. 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 pelas Requeridas. 3. Superada a 

preliminar 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/2015. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo 

de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que compita 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. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pelo autor 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal móvel de número 65 99633-2734, 
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afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo 

restou cancelado por inadimplência, no valor 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. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Impossível, portanto, 

pelas razões expostas a inversão do ônus probatório. In casu, a parte 

autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o 

devido e necessário comprovante de pagamento do débito ora cobrado 

pela parte reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito 

lesado, o que não ocorreu. No que tange à ausência de contrato assinado 

pela autora, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de 

serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Conforme o 

entendimento jurisprudencial contratação via call center, gera contrato 

verbal entre as partes, sendo assim a requerida comprovou que o débito é 

devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 

70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/08/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. 

CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO 

ESCRITO. TELAS DO SISTEMA QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES 

EFETUADAS. Comprovada a solicitação dos documentos na via 

extrajudicial, sem atendimento por parte da concessionária, restando 

configurada a pretensão resistida. Impossibilidade de exibição do contrato 

de telefonia escrito e assinado pela consumidora, pois verossímil a 

alegação de que a contratação tenha ocorrido por meio do call Center. Em 

vista disso, suficiente a exibição do contrato padrão. As telas do sistema 

trazem, de forma discriminada, as ligações efetuadas a partir do terminal, 

possibilitando a contestação destas, se for o caso. Por tal razão, no caso 

concreto, substituem a exibição das faturas. A prova de que o débito foi 

contraído pela consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, 

devem ser requeridos em ação própria, na medida em que não se 

constituem em documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida 

nos termos da sentença, na medida em que não houve alteração do 

julgado. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065240905, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débito, bem assim de configuração de danos morais. Não 

resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito 

com a requerida. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por PEDRITO SOLIZ 

SARMIENTO em desfavor da VIVO S.A. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. 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. CÁCERES, 21 de 

maio de 2018. Juíz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006376-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU (ADVOGADO(A))

MILTON CHAVES LIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS (ADVOGADO(A))

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

BRUNO CORDOVA FRANCA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006376-91.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MILTON CHAVES LIRA 

REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO 

PANTANAL PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível na qual a parte 

requerente alega ter recebido faturas de fevereiro/2016 a agosto de 2016 

com valores não condizentes com matrícula 175759-8 referente a uma kit 

net, e que após reclamação o consumo de R$ 71,24(setenta e um reais e 

vinte e quatro centavos) reduziu para R$ 27,80(vinte e sete reais e oitenta 

centavos). Ao final o autor pugnou pela repetição do indébito no valor de 

R$ 506,24(quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), 

com referência ao valor pago a mais nas faturas de fevereiro/2016 a 

agosto/2016, 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. 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 demanda merece 

Juízo de Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. E da análise dos 

autos, verifica-se que nos meses de fevereiro 2016 a agosto /2016, a 

parte reclamante pagou por um serviço que não utilizou, sendo cobrado 

por um consumo do salão comercial a frente da sua kit net e que mesmo 

buscando a empresa reclamada para efetuar a contestação do consumo 

supostamente registrado, a mesma demorou 7 meses para regularizar a 

situação. Da analise dos autos, verifica-se a reclamada cobrou do 

consumidor valor a cima do real utilizado pelo requerente. Desta feita, 

resta claro e incontroverso nos autos de que houve falha na prestação do 

serviço pela reclamada que na primeira vistoria já deveria ter visto que o 

salão comercial estava desativado. Em sua defesa, a reclamada alega que 

fora realizada vistoria na unidade consumidora do autor, só depois de 7 

meses que ficou constato que o salão estava abandonado, e que agiu no 

estrito cumprimento do dever legal. Ocorre que a própria reclamada 

confirma que cobrou do autor o valor a mais referente ao salão comercial 

da frente da kit net, caracterizando assim a falha na prestação do serviço. 

Assim, portanto, injustificável resta à cobrança referente a outra unidade 

não habitada realizada nas faturas com referencia a fevereiro a agosto 

2016 na unidade consumidora em nome da reclamante, pois o valor do 

serviço prestado pela reclamada deve estar vinculado à quantidade de 

água efetivamente consumida, dentro dos critérios estabelecidos em lei. 

Destaco que a demonstração de situação excepcional incumbe à 

concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a produção de 

prova negativa. Nesse sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 
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ADMINISTRATIVO. ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. REPETIÇÃO DE 

INDÈBITO. PLUS PETITIONIBUS. O fornecimento de água é considerado 

serviço essencial, devendo ser prestado de modo adequado e eficaz, 

como disposto no artigo 6º, inciso X, da Lei nº 8.078/90. Assim, não 

obstante a necessidade de contraprestação pelo usuário, o valor do 

serviço deve estar vinculado à quantidade de água efetivamente 

consumida, dentro dos critérios estabelecidos em lei. O débito deve ser 

aferido com base em elementos objetivos, e, obviamente, dispondo o 

consumidor de meios para questionar eventual cobrança que entenda 

excessiva, sendo necessária comprovação por parte da concessionária 

quanto ao que foi efetivamente consumido. Assim, merece guarida a 

pretensão do autor, porquanto a fatura que causou sua irresignação 

mostra um valor exorbitante frente à média de consumo de meses 

anteriores e posteriores. Porém, não tem aplicação o disposto no artigo 

940 do Código Civil, com a penalidade de repetição dobrada do valor 

indevidamente pretendido ou aquele equivalente à dívida inexistente em 

razão da ausência de comprovada má-fé da concessionária Apelo 

parcialmente provido.” (Apelação Cível Nº 70018548032, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Armando Bezerra Campos, 

Julgado em 02/05/2007). “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. VALOR 

EXORBITANTE DA CONTA DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR 

DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA 

FATURA COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não obstante a presunção de legitimidade do ato 

administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta 

de água em face de sua média do consumo, cumpriria ao fornecedor, ora 

recorrente, demonstrar a exatidão da medição, conforme regra do art. 

333, II, do Código de Processo Civil. 2. Se nada há nos autos a demonstrar 

a regularidade da medição questionada, em montante muito superior à 

média anterior e posterior do fornecimento, a emissão de nova fatura com 

base no consumo médio dos seis meses anteriores, conforme 

adequadamente assegurado pelo juízo de origem, é medida que se impõe. 

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 e 46 da Lei n. 9.099/95. Sem honorários, 

em razão da inexistência de contrarrazões.” (Acórdão n. 573585, 

20110111930250ACJ, Relator SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

20/03/2012, DJ 21/03/2012 p. 265). Evidencia-se que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis, sendo que a repetição do indébito 

no valor de R$ 304, 08(trezentos e quatro reais e oito centavos) é medida 

que se impõe tendo em vista que o valor pago a mais na 7 faturas foi de 

R$ 43,44(quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos). A 

responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” (grifo nosso). Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado 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. Logo, tenho que 

efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a 

reclamada efetuou cobrança indevida ao consumidor. No que pertine aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, 

bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 

não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da cobrança indevida do efetivada pela reclamada, 

sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por MILTON CHAVES LIRA em desfavor de SERVICO 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL para: (1º) 

DECLARAR exigível o débito da fatura referente aos meses de fevereiro a 

agosto de 2016 no valor de R$27,80(vinte e sete reais e oitenta centavos) 

mensais, objeto desta demanda, devendo a Reclamada ainda proceder 

com à retificação da fatura deste período com base na média do consumo 

auferido nos 12 (doze) meses posteriores; (2º) CONDENAR já na forma 

dobrada a importância de R$ 608,16(seiscentos e oito reais e dezesseis 

centavos), a título de indenização por danos matérias, corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da data O ultimo desembolso( agosto/2016) (3º)CONDENAR a 

reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

atualizados monetariamente com incidência do INPPC desde a data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (NCPC, art. 240, e CC, art. 405). Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. “Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor (es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição”. 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. CÁCERES, 22 de 

maio de 2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010744-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS (ADVOGADO(A))

LUIZA DA SILVA RAMOS COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010744-58.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por LUIZA DA SILVA RAMOS 

COELHO em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, alegando que é 

servidora do Governo do Estado de Mato Grosso, recebendo seus 

subsídios pelo banco Requerido. 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. 

REJEITO preliminar de falta de interesse de agir arguida pela defesa, uma 

vez que tal se confunde com o mérito da presente lide e será tratada como 

tal. REJEITO ainda preliminar de Ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação, pelo simples fato de que os documentos e provas 

carreadas nos autos encontram-se de acordo com o artigo 320 do Código 

de Processo Civil. 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. Desta feita, passo ao 

julgamento do mérito. Em peça exordial, a Requerente alega ter realizado 

financiamentos perante o banco Requerido. Afirma ainda, a Requerente, 

que no ano de 2014, teria optado pela portabilidade para Caixa Econômica 

Federal, e, desta forma, o banco Requerido efetuava a transferência de 

seus subsídios mensalmente para a C.E.F. Ocorre que no mês de 

maio/2016, tal transação não ocorrera de maneira integral, tendo o banco 

Requerido efetuado TED SALÁRIO para Caixa Econômica Federal no valor 

ínfimo de R$32,12 (trinta e três reais e doze centavos). Liminar deferida no 

ID 2786010 para restituição da quantia debitada. 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. Na contestação apresentada o Requerido 

alega que não houve nenhuma irregularidade na conduta de efetuar a 

cobrança de débito, bem como discorre sobre inexistência do dever de 

indenizar, tendo em vista que a autora não comprovou o dano moral 

alegado. Em que pese o débito da autora com o Requerido, observo que o 

mesmo não se atentou para que os valores descontados não 

ultrapassassem o percentual limite estabelecido pelos Tribunais 

Superiores, uma vez que reteve mais de 70% (setenta por cento) dos 

valores recebidos como salário. Colaciono entendimento jurisprudencial 

nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 

LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS BRUTOS. Permitidos os descontos em 

folha de pagamento, desde que observado o limite de 30% dos 

vencimentos brutos, após a dedução dos descontos obrigatórios. 

Precedentes deste Tribunal de Justiça Estadual e do Superior Tribunal de 

Justiça. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 

70071354781, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 27/10/2016). Evidente a falha na 

prestação de serviço no que se refere à retenção do valor acima do 

percentual aceito. Assim, a Reclamante faz jus a uma compensação pelo 

abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma situação 

vexatória, inegavelmente experimentando sensações que não podem ser 

consideradas mero aborrecimento corriqueiro. Comprovada a existência 

do dano e do nexo causal e ausente excludente capaz de afastar a 

responsabilidade civil, identificados os elementos necessários á 

configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar o quantum. 

Nesta senda, 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). Dessa forma, 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. 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. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na peça inicial para: a) Confirmar a 

liminar deferida; b) CONDENAR a reclamada a pagar para a parte autora a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação 

válida e correção monetária a partir desta data; c) DETERMINAR que o 

Requerido se atente para que os descontos na conta corrente da autora 

não ultrapassem 30% de seu rendimento; 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. 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: 1006406-29.2017.8.11.0006
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ARNALDO DA SILVA SALVINO (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006406-29.2017.8.11.0006 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 ARNALDO DA SILVA SALVINO 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. A requerida foi citada, porém, não compareceu à 

audiência, tornando-se revel. Assim, passo ao julgamento antecipado da 

lide, com fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil. 

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 razão assiste 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, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. 

Temos que a conduta da Reclamada, 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 que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. 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 própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o 
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transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, 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 parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, 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. 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 238593 Nr: 7041-90.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLICIA FEDERAL DE CACERES-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: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 . A prisão em flagrante delito ocorreu em Porto Esperidião. Ocorre que os 

presos foram trazidos e recebidos na unidade prisional de Cáceres/MT, 

sem qualquer determinação judicial, à revelia do juízo competente para a 

realização da custódia, com competência para deliberar acerca da prisão 

dos presos. Verificando que tal prática irregular da autoridade policial, não 

se mostra isolada, e tem ocasionado alteração da competência judicial 

para a realização das audiências de custódia; contribuindo para aumento 

da super população carcerária na unidade prisional de Cáceres/MT; 

violação das normas estabelecidas pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, porquanto 

presos de outras comarcas estão sendo recebidos de forma 

indiscriminada SEM a necessária anuência do juiz corregedor dos 

presídios, quando deveriam ser custodiados na unidade do local dos fatos 

ou na mais próxima (no caso Mirassol ou na impossibilidade desta unidade 

recebe-lo, a providência deve ser adotada pelo juiz criminal daquela 

comarca); verificando ainda a ausência de qualquer ordem judicial que 

determine ou que se receba esses presos na Comarca de Cáceres/MT; 

considerando ainda que tal prática vem ocasionando graves tumultos 

processuais e interferindo na pauta de audiências criminais de juízo 

incompetente para processar e julgar os réus de outras comarcas do Polo, 

pois, via de regra, o juízo competente é o juízo do local da infração, 

DETERMINO a devolução da presente missiva para o juízo competente 

para as providencias que entender pertinente. Não se tratando de prática 

isolada em Cáceres, determino a imediata ciência ao Juiz Corregedor da 

Cadeia Pública de Cáceres/MT para ciência do descumprimento pela 

unidade prisional de sua determinação e ao Ministério Público, visando 

também a orientação e controle externo dos atos da autoridade policial e 

prisional, evitando-se a reiteração de tais práticas tumultuárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e DEVOLVA-SE, com 

as nossas homenagens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 164596 Nr: 1741-89.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR FELIPE DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos etc,

Defiro o pedido da defesa de dispensa física do réu, porquanto se 

encontra preso em outra comarca.

 Redesigno a audiência para o dia 23 de outubro de 2018, às 13h00min. 

para inquirição das testemunhas faltantes.

 Determino ao cartório que esclareça porque deixou de expedir as demais 

intimações para possibilitar a realização do ato processual.

 Expeça-se carta precatória para intimação do acusado.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 235694 Nr: 5013-52.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 5013-52.2018.811.0006 – Id. 235694

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): FRANCISVAL MARTINS DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Francisval Martins da Silva Filiação: Laudelina 

Martins da Silva, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima 

LAUDELINA MARTINS DA SILVA, tendo como suposto agressor 

FRANCISVAL MARTINS DA SILVA que teria cometido, em tese, os crimes 

de ameaça e lesão corporal, com a incidência da Lei nº 11.340/06, e 

assim, passo a analisar as medidas cabíveis. Pois bem, o art. 19, §1º da 

Lei n. 11.340/06 dispõe que as medidas protetivas poderão ser 

concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de 

manifestação do Ministério Público. Tal disposição objetiva que as medidas 

protetivas sejam analisadas com a rapidez necessária para que o Estado 

consiga, efetivamente, dar proteção às vítimas de violência doméstica. 

Trata-se, dessa forma, de provimento cautelar em que não se exige prova 

definitiva da ocorrência do crime, apenas o periculum in mora e o fumus 

boni iuris, que estão comprovados no presente procedimento, conforme 
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termo de declaração da ofendida e boletim de ocorrência. Diante deste 

cenário, revela-se necessário garantir a integridade física e psíquica da 

vítima, cujo relato, até prova em sentido contrário, está amparado de 

credibilidade, motivo pelo qual a aplicação das medidas protetivas se 

fazem necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência 

doméstica praticada no âmbito familiar. Portanto, considerando que as 

circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a hipótese 

do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência solicitada, 

por questões de cautela, bem como para evitar que o comportamento do 

agressor possa evoluir para atitudes mais graves. Por todo o exposto, 

APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 

01-DETERMINO o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de 

convivência. 02- PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite 

mínimo de 200 metros; 03-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a 

vítima, por qualquer meio de comunicação, salientado que permanece 

inalterado o direito do ofensor de ter contato com o filho menor, que 

deverá ser exercido através de terceiros, de confiança de ambas as 

partes. 04- PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da vítima, a 

fim de preservar sua integridade física e psicológica. 05- DETERMINO o 

encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de 

proteção e atendimento; 06-DETERMINO recondução da ofendida e 

dependentes ao respectivo domicilio, após afastamento do agressor; 07- 

Com fundamento no art. 23, IV, da Lei n. 11.340/06, DETERMINO a 

separação de corpos do casal. Não há que se falar em prestação de 

alimentos provisórios, ante a ausência de elementos que comprovem a 

situação econômica das partes, devendo a mesma buscar a via 

adequada. Quanto aos demais pedidos, indefiro-os por ora ante a 

ausência de elementos que demonstrem a necessidade de aplicação dos 

mesmos. Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas 

aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 

11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas 

descritas pelo legislador. Nesse sentido, o Enunciado 26 do FONAVID 

(Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): “O 

juiz, a título de medida protetiva de urgência, poderá determinar o 

comparecimento obrigatório do agressor para atendimento psicossocial e 

pedagógico, como prática de enfrentamento à violência doméstica e 

familiar contra a mulher”. Sobre o tema, eis o posicionamento adotado pelo 

E. Tribunal de Justiça deste Estado: ‘(...). A imposição ao agressor de 

comparecimento obrigatório a programa educacional não implica em 

ofensa ao princípio da presunção de inocência, já que o rol previsto no art. 

22 da Lei n. 11.340/06 é meramente exemplificativo, possibilitando ao juiz 

da causa a ampliação das hipóteses de medidas protetivas, sempre com o 

fito de evitar a reiteração de atos de violência doméstica e familiar. (TJMT, 

HC n. 170808/2016, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data do 

Julgamento: 25/01/2017)’ Em contrapartida, não há qualquer elemento nos 

autos que indique a necessidade da extensão das medidas protetivas aos 

demais familiares da vítima ou testemunhas. Para a garantia da efetividade 

desta decisão a VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar ou entrar 

em contato com o demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, 

sob pena de perda da validade da medida. Diante desse cenário, 

DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas 

pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª 

Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência se impõe 

para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), 

busca incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e 

psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o 

seu desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS, 

devendo o sr. (a) Oficial (a) de Justiça, no ato do cumprimento desta 

decisão, cientificar o ofensor de que as mesmas deverão ser 

rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a 

prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir 

a incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas 

aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. Em tempo, com relação a 

vítima LUIZ EDUARDO MARTINS DA SILVA, passo a análise. Pois bem, a 

Lei Maria da Penha destina-se a coibir a violência doméstica oriunda das 

relações de gênero, onde se pressupõe a vulnerabilidade e a 

hipossuficiência da mulher. Assim é o que estabelecer o art. 5º, caput, da 

Lei 11.340/06: “Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e 

familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que 

lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida 

como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo 

familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, 

compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 

consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 

vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o 

agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente 

de coabitação”. Deste modo, não vislumbro nenhuma das hipóteses 

previstas na chamada Lei Maria da Penha, vez que a lei tem por objeto a 

proteção da mulher quanto a violência doméstica e familiar, numa 

perspectiva de gênero e em condições de hipossuficiência ou 

inferioridade física e econômica. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de 

medidas protetivas de urgência em favor de LUIZ EDUARDO MARTINS DA 

SILVA e via de consequência o arquivamento do presente feito, quanto ao 

mesmo. TENDO EM VISTA O CARÁTER URGENTE, DETERMINO QUE CÓPIA 

DA PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO COMPETENTE MANDADO. Por fim, 

determino que o presente procedimento seja autuado em segredo de 

justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

17 de agosto de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234836 Nr: 4441-96.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4441-96.2018.811.0006 – Id. 234836

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ALVARO DE SOUZA OLIVEIRA

INTIMANDO: Autor do fato: Alvaro de Souza Oliveira Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima ROSELI 

COSTA VIEIRA DA GAMA, tendo como suposto agressor ALVARO DE 

SOUZA OLIVEIRA, que teria cometido, em tese, o crime de ameaça, com a 

incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar as medidas 

cabíveis. Pois bem, o art. 19, §1º da Lei n. 11.340/06 dispõe que as 

medidas protetivas poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do 

Ministério Público. Tal disposição objetiva que as medidas protetivas sejam 

analisadas com a rapidez necessária para que o Estado consiga, 

efetivamente, dar proteção às vítimas de violência doméstica. Trata-se, 

dessa forma, de provimento cautelar em que não se exige prova definitiva 

da ocorrência do crime, apenas o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

que estão comprovados no presente procedimento, conforme termo de 

declaração da ofendida e boletim de ocorrência. Diante deste cenário, 

revela-se necessário garantir a integridade física e psíquica da vítima, cujo 

relato, até prova em sentido contrário, está amparado de credibilidade, 

motivo pelo qual a aplicação das medidas protetivas se fazem necessárias 

no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica praticada no 

âmbito familiar. Portanto, considerando que as circunstâncias narradas no 

registro de ocorrência configuram a hipótese do art. 22 da Lei 11.340/06, 

há de ser deferida a providência solicitada, por questões de cautela, bem 
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como para evitar que o comportamento do agressor possa evoluir para 

atitudes mais graves. Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01-DETERMINO o afastamento do 

agressor do lar, domicílio ou local de convivência. 02- PROIBO O 

OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 150 metros; 

03-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, por qualquer meio 

de comunicação. 04- PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da 

vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica. 

05-DETERMINO recondução da ofendida e dependentes ao respectivo 

domicilio, após afastamento do agressor; 06- Com fundamento no art. 23, 

IV, da Lei n. 11.340/06, DETERMINO a separação de corpos do casal. Não 

há que se falar em prestação de alimentos provisórios, ante a ausência de 

elementos que comprovem a situação econômica das partes, devendo a 

mesma buscar a via adequada, nem mesmo em suspensão da 

posse/restrição do porte de armas, pois ausente informações nesse 

sentido. Quanto aos demais pedidos, indefiro-os por hora ante a ausência 

de elementos que comprovem a necessidade dos mesmos. Levando-se 

em consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do 

agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada 

impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo 

legislador. Nesse sentido, o Enunciado 26 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): “O juiz, a título de medida 

protetiva de urgência, poderá determinar o comparecimento obrigatório do 

agressor para atendimento psicossocial e pedagógico, como prática de 

enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher”. Sobre o 

tema, eis o posicionamento adotado pelo E. Tribunal de Justiça deste 

Estado: ‘(...). A imposição ao agressor de comparecimento obrigatório a 

programa educacional não implica em ofensa ao princípio da presunção de 

inocência, já que o rol previsto no art. 22 da Lei n. 11.340/06 é meramente 

exemplificativo, possibilitando ao juiz da causa a ampliação das hipóteses 

de medidas protetivas, sempre com o fito de evitar a reiteração de atos de 

violência doméstica e familiar. (TJMT, HC n. 170808/2016, Relator: DES. 

PEDRO SAKAMOTO, Data do Julgamento: 25/01/2017)’ Em contrapartida, 

não há qualquer elemento nos autos que indique a necessidade da 

extensão das medidas protetivas aos demais familiares da vítima ou 

testemunhas. Para a garantia da efetividade desta decisão a VÍTIMA, 

também fica proibida de se aproximar ou entrar em contato com o 

demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob pena de perda 

da validade da medida. Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor 

participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar 

deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para 

informações necessárias, e a providência se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS, 

devendo o sr. (a) Oficial (a) de Justiça, no ato do cumprimento desta 

decisão, cientificar o ofensor de que as mesmas deverão ser 

rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a 

prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir 

a incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas 

aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. TENDO EM VISTA O 

CARÁTER URGENTE, DETERMINO QUE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO 

SIRVA COMO COMPETENTE MANDADO. Por fim, determino que o presente 

procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o 

Enunciado 34 do FONAVID. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

17 de agosto de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237246 Nr: 6062-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZÂNGELA PERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER a denunciada ELIZÂNGELA PERES DA SILVA, 

das imputações a que se sujeitou nestes autos, o que faço com fulcro no 

artigo 386, VII, do CPP.Em razão da absolvição da ré, bem como não 

verificar os requisitos mantenedores da prisão cautelar, em consonância 

com o parecer ministerial retro, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE 

ELIZÂNGELA PERES DA SILVA.Expeça-se o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor de ELIZÂNGELA PERES DA SILVA, se por outro 

motivo não deva permanecer presa.Após o trânsito em julgado, feitas as 

anotações, comunicações e baixas de estilo, arquive-se.P.R.I.C.Cáceres, 

20 de agosto de 2018.Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa Juíza de 

Direito

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000981-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

eris alves ponde (ADVOGADO(A))

JOSE ARLINDO ROSSI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZIANI ROSSI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000981-87.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): JOSE ARLINDO ROSSI RÉU: ROZIANI ROSSI Vistos etc. O 

pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se 

que o Novo Código de Processo Civil admite a carência momentânea de 

recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato 

específico, ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: 

"Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum 

ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. A prova produzida pelo documento (fls.43) demonstra que 

o autor não possui rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência 

firmada pelo autor, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova 

no sentido de que eles podem arcar com as despesas processuais e os 

honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, 

deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de 

futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita ao autor, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. Cumpra-se a decisão de fls. 31/34. Às providências. 

Diamantino, 20 de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000184-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE MATTAR (ADVOGADO(A))

FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

REINALDO EVERS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA
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DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000184-14.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA REQUERIDO: 

FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL Vistos etc. Ante a 

ocorrência, devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, com as 

nossas homenagens. Às providências. Diamantino, 25 de junho de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000249-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. E. S. E. -. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATHAN PIERRE SERVI OAB - 033.205.571-06 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000249-09.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: SERVI TRANSPORTADORA E SERVICOS EIRELI - ME 

REPRESENTANTE: JONATHAN PIERRE SERVI Vistos etc. Trata-se de Ação 

de busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de SERVI TRANSPORTADORA E SERVIÇOS 

EIRELLI, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de 

fls.104, a parte autora pugna pela desistência do feito e por consequência 

sua extinção. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, 

verifico que a demandada não foi citada. Dessa forma, não existe óbice 

para a homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de expedir Ofícios 

para baixa de restrições, posto que não houve tais determinações. Custas 

pela parte autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 10 de agosto de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000876-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HUBER KROLING (RÉU)

F.H. KROLING - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

o f i c i a l  d e  j u s t i ç a .  D a d o s  d o  p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000876-13.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 73.120,05; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). Parte Autora: SICREDI CENTRO NORTE 

Parte Ré: F.H. KROLING - ME, FERNANDO HUBER KROLING

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001594-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES (ADVOGADO(A))

GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO SANCHES (EMBARGANTE)

FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES (EMBARGANTE)

CASSIANO LOURENCO SANCHES (EMBARGANTE)

VICTOR LOURENCO SANCHES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001594-44.2017.8.11.0005. 

EMBARGANTE: VICTOR LOURENCO SANCHES, ADRIANA DE ALMEIDA 

BRANCO SANCHES, FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES, 

CASSIANO LOURENCO SANCHES, GERMINORTE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos etc. Trata-se de Embargos à Execução opostos por GERMINORTE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EPP, VICTOR LOURENÇO 

SANCHES, FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES e CASSIANO 

LOURENÇO SANCHES em face de BANCO DO BRASIL, todos devidamente 

qualificados nos autos, postulando o recebimento no efeito suspensivo. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário relato. Fundamento. 

DECIDO. O pedido de efeito suspensivo NÃO pode ser acolhido. Com 

efeito, o art. 919, do NCPC, dispõe que “os embargos à execução não 

terão efeitos suspensivo”. A possibilidade de atribuição de efeito 

suspensivo vem disciplinada no § 1º do referido artigo, nos seguintes 

termos: "Art. 919. (...) 1º § - O juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.". Ou seja, 

condiciona a possibilidade de efeito suspensivo à presença cumulativa de 

três requisitos: a) relevância dos fundamentos dos embargos; b) risco de 

dano grave ou de difícil ou incerta reparação; e c) garantia do juízo. No 

caso dos autos, o requisito da segurança prévia do juízo não está 

presente, já que o(s) embargante(s) não demonstrou(aram) a existência 

de penhora depósito ou caução na execução, de modo que o 

indeferimento do pedido de suspensão é medida que se impõe. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO CPC. 

REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE 

GARANTIA DO JUÍZO. Não cabe a concessão de efeito suspensivo aos 

embargos à execução sem a garantia do juízo. Inteligência do disposto no 

art. 739-A, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70059297879, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 21/05/2014).” (TJ/RS - AI: 

70059297879 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de 

Julgamento: 21/05/2014, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 02/06/2014). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

suspensão do processo executivo. Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 03 de outubro de 2018, às 16:30 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, intimada para apresentar impugnação aos embargos, no prazo 

legal. Em manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a impugnação dê vistas ao embargante. Em seguida, intimem-se 

as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 15 

de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000859-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

DECIO JOSE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de 

Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificados: Nome da(s) 

parte (s): DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

- ME. Localidade: FAZENDAS SANTO ESTEVÃO II E III, AMBAS 

LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DE DIAMANTINO. Finalidade da 

Diligência: REALIZAR AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42288 Nr: 3091-91.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi, Juliana Silveira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Luis Felipe Lammel - OAB:7.133/MT

 Intimo o credor para retirar a Certidão Judicial, devidamente recolhida, no 

prazo de 05(cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24807 Nr: 2657-78.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joacir Jolando Neves, Italo Jorge Silveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dimas Tortelli, Lúcia Terezinha Wiggers 

Tortelli, Marilene Maia Mota Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Italo Jorge Silveira Leite - 

OAB:10074/MT, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o credor para retirar a Certidão Judicial, devidamente recolhida, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14281 Nr: 430-86.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simão Alonso de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Práticas Jurídicas 

da UNEMAT-Câmpus de Diamantino/MT - OAB:

 Intimo o credor para comprovar o pagamento da diligência, no prazo de 

05(cinco) dias, tendo em vista que não veio acompanhada da referida 

petição protocolo 128937.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41671 Nr: 2480-41.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi e Castoldi Ltda, Marli Isabel Castoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idair Peron Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: PENHORA/AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44513 Nr: 1176-70.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluísio Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - 

OAB:8922, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A, Ricardo Neves 

Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parteexequente, para recolher junto a este Juizo as 

taxas Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca 

de LUCAAS DO RIO VERDE-MT-MT, com a finalidade de CITAÇÃO E 

DEMAIS ATOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44513 Nr: 1176-70.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluísio Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - 

OAB:8922, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A, Ricardo Neves 

Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: CITAÇÃO E DEMAIS ATOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82175 Nr: 862-90.2011.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Fatima Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do autor para manifestar acerca da certidão de fls.118, 

no prazo de 05(cinco)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84896 Nr: 122-98.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Casetta Ferreira, Joaquim Casetta 

Ferreira, Izabel Cristina Gaino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

TANGARÁ DA SERRA - MT, com a finalidade de PENHORA E AVALIAÇÃO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84179 Nr: 3338-04.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oneildo Vieira Ponde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:18473-A, Moises Batista de Souza - OAB:OAB/SP 149.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):ONEILDO VIEIRA PONDE

Localidade:RUA 05-RUA MONTES CLAROS , B. BURITI, DIAMANTINO - MT

 Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

Nº CDA: 2009/7019

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109623 Nr: 2406-40.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Beatriz Angler

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para retirar o Edital de Citação para publicação, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106442 Nr: 975-68.2016.811.0005

 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): Djalma Benicio Pereira

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor, para no prazo de 5 dias, proceder a retirada do Edital de 

Citação expedido adotando as medidas necessárias a sua publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92633 Nr: 1022-13.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimentos em 

Direitos Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jayme Ferreira da Fonseca Neto - OAB:270628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor, para no prazo de 5 dias, proceder a retirada do Edital de 

Citação expedido adotando as medidas necessárias a sua publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33781 Nr: 1981-28.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações Administração e Assessoria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noedir José Karan Marcondes, Clovis Morales 

Pestano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):clovis morales pestano e outro

 Localidade: Fazenda Perdizes - Br. 364, Km. 30, Bairro: Zona Rural, 

Cidade: Diamantino-MT

Finalidade da Diligência: Citação

Nº CDA: 2009/7019

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101633 Nr: 2290-68.2015.811.0005

 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): Leandro Pereira da Silva, Aparecida Donizete 

Pereira Silva

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para no prazo de 5 dias providencie a retirada do 

Edital de Citação para a adotação das medidas necessárias para a 

publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101238 Nr: 2086-24.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira da Silva, Jucimara da Silva 

Ferreira

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para no prazo de 5 dias providencie a retirada do 

Edital de Citação para a adotação das medidas necessárias para a 

publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80089 Nr: 2480-07.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Simon

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para no prazo de 5 dias providencie a retirada do 

Edital de Citação para a adotação das medidas necessárias para a 

publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80432 Nr: 2821-33.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Ribeiro Rangel, Zilma Ribeiro Lourenço 

Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para retirar o Edital de Citação para publicação, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 107600 Nr: 1442-47.2016.811.0005

 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): Jamylle Ohranne Oliveira Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para no prazo de 5 dias providencie a retirada do 

Edital de Citação para a adotação das medidas necessárias para a 

publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93036 Nr: 1291-52.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Mori Restaurante -ME, Silvano Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da correspondência devolvida de 

fls.102/103, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39024 Nr: 3927-98.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Emanoel da Cruz Moraes-ME, Ricardo 

Ramos de Moraes Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:OAB/MT 14.848, Claudio Curvo de Arruda - 

OAB:OAB/MT 20.912, Cleber Lemes Almecer - OAB:11378/MT, 

Esther Salomão de Moraes - OAB:OAB/MT 15.953, Fabiana 

Menezes de Carvalho - OAB:OAB/MT 17.397, Gerson da Silva 

Oliveira - OAB:8350/MT, Guilherme Augusto da Silva - OAB:OAB/MT 

21.586, Izadora Clemente - OAB:OAB/MT 18.864, Laís Paulino Vilela 

Cavalheiro - OAB: OAB/MT 15.378, Larissa Laura Barros Pinto - 

OAB:OAB/MT 15.240, Luciana Joanucci Motti - OAB:7832/MT, Marco 

Antonio Mari - OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Naiara Ferreira Rocha Aranda - OAB:OAB/MT 18.303, 

Rhamael Theodorus Yohannes Oliveira Shilva Gomes Villar - 

OAB:OAB/MT 19.143, Sebastião Porto Gomes Neto - OAB:OAB/MT 

18.524, Thamirys Paulino Vilela Cavalheiro - OAB:OAB/MT 18.533, 

Vitor Tadeu Neves Nogueira - OAB:OAB/MT 19.117, Wilson 

Lisandro Veiga - OAB:OAB/MT 15.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para no prazo de 5 dias providencie a retirada do 

Edital de Citação para a adotação das medidas necessárias para a 

publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109927 Nr: 2544-07.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Ricardo de Souza Alves

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para no prazo de 5 dias providencie a retirada do 

Edital de Citação para a adotação das medidas necessárias para a 

publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111088 Nr: 3219-67.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudiney Bruno Roskoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo credor para apresentar a planilha atualizada, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37400 Nr: 2248-63.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Mateus Criveletto, Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Kava - OAB:32308PR, 

Fernando José Bonatto - OAB:25.698/PR, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT 14.469-A, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 Intimo os Credores para que no prazo de 05 (cinco)dias, manifeste 

acerca do comprovante do depósito efetuado às fls.460/461.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107600 Nr: 1442-47.2016.811.0005

 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): Jamylle Ohranne Oliveira Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAMYLLE OHRANNE OLIVEIRA PAIVA, 

Cpf: 04641753130, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: O exequente é credor de R$7969,40 (sete mil 

novecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) decorrente de 

Cédula de Crédito Bancário n.º B31930258-8. Afirma o exequente que os 

executados não procederam ao pagamento devido. O exequente requereu 

a citação para pagamento e demais pedidos de praxe. Deu-se a causa o 

valor de R$7969,40 .

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 7.969,40 - Valor 

Atualizado: R$ 7.969,40 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 126/127.Cite-se a 

parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

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.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, CPC).Decorrido "in albis" o prazo de 

resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), 

nomeio a Defensora Pública atuante nesta Comarca, para patrocinar a 

defesa da parte devedora.Após, conclusos para ordenação de 

procedimento.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário.Às providências.

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, Neumara Regina Silva 

Nachibal, digitei.

Diamantino, 07 de agosto de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92633 Nr: 1022-13.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimentos em 

Direitos Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jayme Ferreira da Fonseca Neto - OAB:270628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, CNPJ: 

10308464000113. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima indicada, para no prazo de 5 

(cinco) dias dê andamento ao feito, sob pena de extinção (art. 485 , 

incisos II e III, §1 e §2 do CPC). .

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando-se a inércia do advogado em 

dar andamento ao feito, consoante certidão de fl. 61, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, por mandado, bem como por edital, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do 

NCPC).Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

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

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

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

Nachibal, digitei.

Diamantino, 02 de agosto de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5063 Nr: 374-68.1993.811.0005

 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): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José S. de Campos 

Sobrinho - OAB:6.203, Roberto Zampieri - OAB:4.094

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS IVAN PERAZZA, Cpf: 

10690590130, Rg: 8528303, Filiação: Ivano Perazza e Nacy M. L. Perazza, 

data de nascimento: 27/04/1957, brasileiro(a), natural de Avanhagava-SP, 

casado(a), produtor rural/agricultor, Telefone 065-3977021. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da pessoa acima indicada, para que no prazo legal, 

constitua novo patrono, sob pena de prosseguimento do feito a sua 

revelia. . .

Despacho/Decisão: Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que o 

advogado da parte requerida renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, 

conforme faculta o art. 112 do Novo Código de Processo Civil.Assim, em 

vista do que dispõe os art. 103 do mesmo ‘codex’, determino a intimação 

da parte requerida por AR e também via edital no prazo de 20 (vinte) dias, 

para que constitua novo patrono, sob pena de prosseguimento do feito à 

sua revelia.Estabelece o art. 76, II do NCPC, ‘in verbis’: "Art. 76.Verificada 

a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, 

o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja 

sanado o vício.§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja 

na instância originária: (...)II - o réu será considerado revel, se a 

providência lhe couber; (...)”Após a intimação do réu, proceda-se à 

suspensão do processo pelo prazo de 20 dias.Decorrido o prazo, 

certifique-se.Após, voltem-me os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

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

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

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

Nachibal, digitei.

Diamantino, 02 de agosto de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80089 Nr: 2480-07.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Simon

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO SIMON, Cpf: 88482385191, Rg: 

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

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Os executados contrataram o crédito inicial de 

R$390.524,72 através da Cédula Rural Pignoráticia n. 20/01465-1, contudo 

afirma o exequente que não houve o pagamento. Assim sendo requereu a 

citação do executado para o pagamento do valor de R$649.839,24 

(seiscentos e quarenta e nove mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte e 

quatro centavos) e fez os requerimentos de praxe. Deu-se a causa o 

valor de R$649.839,24.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 649.839,30 - Valor 

Atualizado: R$ 649.839,24 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 134/135.Cite-se a 

parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

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.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, CPC).Decorrido "in albis" o prazo de 

resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), 

nomeio a Defensora Pública atuante nesta Comarca, para patrocinar a 

defesa da parte devedora.Após, conclusos para ordenação de 

procedimento.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

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

Nachibal, digitei.

Diamantino, 02 de agosto de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39024 Nr: 3927-98.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Emanoel da Cruz Moraes-ME, Ricardo 

Ramos de Moraes Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:OAB/MT 14.848, Claudio Curvo de Arruda - 

OAB:OAB/MT 20.912, Cleber Lemes Almecer - OAB:11378/MT, 

Esther Salomão de Moraes - OAB:OAB/MT 15.953, Fabiana 

Menezes de Carvalho - OAB:OAB/MT 17.397, Gerson da Silva 

Oliveira - OAB:8350/MT, Guilherme Augusto da Silva - OAB:OAB/MT 

21.586, Izadora Clemente - OAB:OAB/MT 18.864, Laís Paulino Vilela 

Cavalheiro - OAB: OAB/MT 15.378, Larissa Laura Barros Pinto - 

OAB:OAB/MT 15.240, Luciana Joanucci Motti - OAB:7832/MT, Marco 

Antonio Mari - OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Naiara Ferreira Rocha Aranda - OAB:OAB/MT 18.303, 

Rhamael Theodorus Yohannes Oliveira Shilva Gomes Villar - 

OAB:OAB/MT 19.143, Sebastião Porto Gomes Neto - OAB:OAB/MT 

18.524, Thamirys Paulino Vilela Cavalheiro - OAB:OAB/MT 18.533, 

Vitor Tadeu Neves Nogueira - OAB:OAB/MT 19.117, Wilson 

Lisandro Veiga - OAB:OAB/MT 15.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVI EMANOEL DA CRUZ MORAES-ME. 

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: O exequente é credor dos executados na importância 

de R$13.908,96 (treze mil novecentos e oito reais e noventa e seis 

centavos) representado pelo intrumento particular de confissão e 

parcelamento de dívida - Taxa Prefixada n. 354/690793 celebrado em 

20/8/2001, onde os executados confessam o valor devido de R$8434,93 

(oito mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos) a 

serem restituídos em 36 parcelas mensais fixas no valor de R$ 386,36 

(trezentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos) sendo a primeira 

vencida em 20/9/2001 e a ultima em 20/8/2004, sendo o valor corrigido 

pelo INPC, mais juros de mora de 12% ao ano e multa contraual de 2%, 

atingiu na data de 11/12/20008 o valor de R$ 35.462,04. O pagamento 

deveria ser efetuado em debito em conta dos executados, contudo alega o 

exequente a inexistência de saldo. Por fim requereu a citação dos 

executados e fez os requerimentos de praxe e deu-se a causa o valor de 

R$ 35.462,04 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e 

quatro centavos). .

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 35.462,04 - Valor 

Atualizado: R$ 35.462,04 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido de fl. 163.Cite-se a parte 

executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que, no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 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.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, CPC).Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 

72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte 

devedora.Após, conclusos para ordenação de procedimento.Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

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, Neumara Regina Silva 

Nachibal, digitei.

Diamantino, 02 de agosto de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106442 Nr: 975-68.2016.811.0005

 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): Djalma Benicio Pereira

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DJALMA BENICIO PEREIRA, Cpf: 

01257458779, solteiro(a), operador de máquina de beneficiamento. 

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: Por força da Cédula de Crédito Bancário n.º 

331631357-0, firmada em 19/12/2013, o exequente concedeu ao 

executado a importância de R$4.119,93 (quatro mil cento e dezenove reais 

e noventa e três centavos) para pagamento em 24 parcelas a iniciar-se 

em 18/1/2017. Alega o autor que o executado não efetuou os pagamentos 

desde a primeira parcela. Afirma que o saldo devedor em 8/4/2016 era de 

R$ 8156,97 (oito mil ceno e cinquenta e seis reais e noventa e sete 

centavos). Tentou receber seu crédito amigavelmente, sem exito. 

Requereu a citação do executado para pagamento do valor devido e fez 

demais requerimentos de praxe. Deu-se a causa o valor R$ 8156,97 (oito 

mil ceno e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos). . .

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 8.156,97 - Valor 

Atualizado: R$ 8.156,97 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido de fl. 114. Cite-se a parte 

executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que, no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 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.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, CPC).Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 

72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte 

devedora.Após, conclusos para ordenação de procedimento.Cite-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

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, Neumara Regina Silva 

Nachibal, digitei.

Diamantino, 02 de agosto de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38909 Nr: 3727-91.2008.811.0005

 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: IDdEeC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO ADONA, Cpf: 85190446115, 

Rg: 383 576, Filiação: Waldemar Adona e Idir Dallagnol Adona, data de 

nascimento: 09/06/1976, brasileiro(a), natural de Medianeira-PR, 

casado(a), vendedor. 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: O requerente é credor do requerido na importância de 

R$204,50 (duzentos e quatro reais e cinquenta centavos) credito 

representado pelo contrato de prestação de serviço e pelo cheque emitido 

pelo requerido e devolvido sem provisão de fundos. O requerente requer a 

citação do requerido para o pagamento do valor de R$547,48 (quinhentos 

e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), requereu a AGJ e 

deu a causa o valor do crédito atualizado.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 547,68 - Valor Atualizado: 

R$ 547,68 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido de fl. 150. Cite-se a parte 

executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que, no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 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.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, CPC).Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 

72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte 

devedora.Após, conclusos para ordenação de procedimento.Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

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, Neumara Regina Silva 

Nachibal, digitei.

Diamantino, 02 de agosto de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101633 Nr: 2290-68.2015.811.0005

 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): Leandro Pereira da Silva, Aparecida Donizete 

Pereira Silva

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

02129910190, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido APARECIDA DONIZETE PEREIRA SILVA, Cpf: 01058565176. 

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: Por força da Cedula de Crédito Banc[ário - Limite para 

operações de Descontos de Recebivéis n. B10630410-9 firmada em 

9/5/2011 a autora alega ter creditado aos executados a quantia de 

R$6000,00 (seis mil reais) e que realizaram operação de deesconto dos 

borderôs de n. B106312420, B106310478 e B106309143 deduzindo o IOF 

e os juros. Alega o exequente que as duplicatas descontadas não foram 

liquidadas, estando assim inadimplentes no valor de R$7787,12 (sete mil 

setecentos e oitenta e sete reais e doze centavos). Fez os requerimentos 

de praxe. Deu-se a causa o valor de R$R$7787,12 (sete mil setecentos e 

oitenta e sete reais e doze centavos). .

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 7.787,12 - Valor 

Atualizado: R$ 7.787,12 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 

172/172verso.Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que 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.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, CPC).Decorrido "in albis" 

o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado 

por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta Comarca, para 

patrocinar a defesa da parte devedora.Após, conclusos para ordenação 

de procedimento.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

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, Neumara Regina Silva 

Nachibal, digitei.

Diamantino, 01 de agosto de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101238 Nr: 2086-24.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira da Silva, Jucimara da Silva 

Ferreira

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

02129910190, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: .O autor propõem ação de execução em face ao não 

pagamento da Cedula de Crédito Bancário n.º B10630737-0 firmada em 

14/07/2011 onde a autora alega ter disponibilizado ao executado a quantia 

de R$7000,00 (sete mil reais) a serem pagas 48 parcelas iguais, 

deixandode pagar desde a 4 parcela. Requereu a citação dos executados 

aos pagamento do valor de R$29.675,41 (vinte e nove mil seiscentos e 

setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), fez os demais pedidos 

de praze. .

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 29.675,41 - Valor 

Atualizado: R$ 29.675,41 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 

135/135verso.Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que 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. 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, CPC). Decorrido "in 

albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel 

citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta Comarca, 

para patrocinar a defesa da parte devedora.Após, conclusos para 

ordenação de procedimento. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

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, Neumara Regina Silva 

Nachibal, digitei.

Diamantino, 01 de agosto de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109623 Nr: 2406-40.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Beatriz Angler

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEUSA BEATRIZ ANGLER, Cpf: 

00338751114, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Por força da Cédula de Crédito Bancário nº 

B20630499-2, firmada em 10/05/2012, a cooperativa autora concedeu à 

executada a importância de R$ 4.000,00(quatro mil reais) para pagamento 

através de 36 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 

25/06/2012 e as demais em igual dia dos meses subsequentes, 

acrescidas dos encargos livremente pactuados. Ocorre que a executada 

descumpriu com o pactuado, deixando de efetuar o pagamento dede a 

parcela – nº 10/36 vencida em 25/03/2013, que provocou a rescisão 

automática da avença e o vencimento antecipado de toda a dívida, 

conforme cláusula exposta nas páginas de nº 2 do instrumento firmado, 

ocasionando um saldo devedor em 05/07/2016 de R$ 10.893,09, débito 

atualizado até 20/03/2018 no valor de R$ 19.231,53.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 19.231,53 - Valor 

Atualizado: R$ 19.231,53 - Valor Honorários: R$ 10%

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 113/114.Cite-se a 

parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

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.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, CPC).Decorrido "in albis" o prazo de 

resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), 

nomeio a Defensora Pública atuante nesta Comarca, para patrocinar a 

defesa da parte devedora.Após, conclusos para ordenação de 

procedimento.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

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, Marilza Aparecida R. 

Kroling, digitei.

Diamantino, 01 de agosto de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27491 Nr: 1532-41.2005.811.0005

 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: Hélio Meira, Aidê Bonetti Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury Vidrago, Nizia das Vidrago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

O postulado de fls. 437 noticia o falecimento da parte autora Dr. Hélio 

Meira, informando seus herdeiros.

Com efeito, o art. 110 do CPC de 2015, dispõe que: “Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”, o que implica 

na suspensão do processo. Por outro lado, dispõe o art. 75, inciso VII, de 

mesmo diploma processual, que o inventariante representará o espólio em 

juízo, ativa e passivamente.

Sobre o instituto da sucessão processual registra-se que, enquanto não 

partilhados os bens, a parte será o próprio espólio que, como visto, será 

representado pelo inventariante, sendo que, uma vez realizada a partilha 

ou inexistente bens, os herdeiros sucede a parte falecida.

No entanto, para dar fim ao cumprimento do art. 110 do CPC de 2015, 

necessário se faz a habilitação dos sucessores processuais, na forma 

dos artigos 687 a 692 de mesmo “codex”, pelo que a habilitação pode 

ocorrer no próprio processo, de conformidade com o art. 689.

Ante o exposto, intime-se os herdeiros assinalados no petitório de fls. 437, 

para no prazo de 30 (trinta) dias, proceda-se com a habilitação.

Transcorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107174 Nr: 1255-39.2016.811.0005

 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: Tiago Barbosa Loiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intimem-se as partes a se manifestar, no prazo de lei.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104290 Nr: 264-63.2016.811.0005

 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: Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Ante o exposto, retifico a sentença, para determinar:a)Termo inicial da 

correção monetária deve se dar a partir do efetivo pagamento, devendo 

ser aplicado o índice INPC.b) Juros de mora devem ser computados a 

p a r t i r  d a  c i t a ç ã o . I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31336 Nr: 2067-33.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, 

Eduarda Sthefani Zeilinger - OAB:21692/O, Elcio Luis Weckerlim 

Fernandes - OAB:17964/PR, Everton Diego Giessier - OAB:OAB/PR 

74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - OAB:74074, Jarbas 

Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Rodrigo Herculano de Oliveira - OAB:333709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se com a baixa da penhora via Renajud conforme requerido pelo 

credor.

Defiro o pedido de fl. 168.

Sem prejuízo do exposto, adote-se a Srª Gestora para incluir o nome dos 

procuradores no Sistema Apolo e na Capa dos autos, conforme requerido 

em petitório de fl. 168.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125867 Nr: 1157-83.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uned - União de Ensino Superior de Diamantino, Maria 

Conceição Mendes França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madalena Maria Lemes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O pedido de fl. 19 deve ser dirigido ao Juízo Deprecante.

Dê cumprimento à decisão de fl.16.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86542 Nr: 2153-91.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I Rodrigues Vieira-ME, Ideneia Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Cynthia Campos Cardoso Pastorin - OAB:OAB/GO 

37.928, Felipe Hernandez Marques - OAB:48104/RS, Gustavo 

Calábria Rondon - OAB:6332-MT, Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/GO 21.593-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A, Pedro 

Couto de Carvalho - OAB:OAB/SP 341.698., Silvana Farinha Archanjo 

- OAB:4.398-E - MT, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI MT em desfavor de I 

RODRIGUES VIEIRA-ME e IDENEIA RODRIGUES VIEIRA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Foi determinada a intimação da parte autora via seu patrono para dar 

andamento no feito, todavia, manteve-se inerte, e diante da inercia do 

procurador foi determinada nova tentativa de intimação da parte autora, 

pessoalmente via AR no endereço descrito na inicial, nos termos do art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC, contudo o AR devolvido constou 

“mudou-se”

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário relato.

DECIDO.

Determinada a intimação pessoal da parte requerente, nos moldes do art. 

art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC, para dar prosseguimento ao 

feito, o autor não fora encontrado no endereço constante nos autos.

 O art. 274, parágrafo único, do CPC dispõe que: “presumem-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 
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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”.

Constitui, portanto, ônus das partes comunicar a mudança de endereço, 

sendo certo que o autor mudou de endereço sem comunicar ao juízo, 

razão pela qual presumo válida a intimação encaminhada para o endereço 

informado pela parte na inicial e, diante disto, concluo pela inércia do autor 

em relação ao comando judicial, sendo a extinção do feito medida que se 

impõe.

 Registro, ainda que a parte autora também foi intimada via edital (fl. 106).

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

mérito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

Após as formalidades legais, arquive-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103750 Nr: 3322-11.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Matheus Keller, Elizangela Calonga 

Arguelio, Alex Vezignazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio José Tessaro - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112340 Nr: 3870-02.2016.811.0005

 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: Quintino Severino Gobatto, Gênia Chedin Gobatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Domingos de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Gleison Furlan Picinin - 

OAB:16.158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8938

 Vistos etc.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10931 Nr: 904-28.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Sidney Bettio, Vilce Bezerra de Souza Bettio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Sacotem Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Air de Carvalho Marques - 

OAB:157350/SP, Clécia Pacheco Medeiros - OAB:OAB/SP 81.652, 

José Antonio Puppin - OAB:135.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudenir Pigão Michéias 

Alves - OAB:97.311-SP, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Intimação do Patrono da Parte Autora, para no prazo de 05 dias, recolher 

a guia da certidão Comprobatória da Divida, e comprovar seu pagamento, 

para posteriormente retirar a certidão já expedida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10930 Nr: 903-43.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clélia Pacheco Medeiros Fogolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Sacotem Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clélia Pacheco Medeiros 

Fogolin - OAB:81.652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Rayes Sakr - 

OAB:40832

 Intimação do Patrono do Executadao para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, R$ 1.101,89(Um 

mil, Cento e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos), nos termos do art. 523 

do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, 

apresente impugnação (art. 525, NCPC 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;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109296 Nr: 2241-90.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, Paulo Cesar 

Favaro Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Laert Sia, Mauricelia Lemos Ferreira 

Sia, Edmir José Sia, José Roberto Sia, Maria Jose Girardi Sia, Rosi Eulálio 

de Brito Sia, Edmar Jose Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Peixoto Botelho - 

OAB:15.172/MT, Jean Peterson de Camargo - OAB:18102/O MT, 

José Marcio Marquioreto - OAB:14021, Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

FRUTAL- MG, com a finalidade de INTIMAÇÃO.BEM COMO , Intimo Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte exequente, para providenciar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a 

Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):VIA ÉRTIL AGROPECUÁRIA

Localidade: ZONA URBANA - DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

Nº CDA: 2009/7019

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84920 Nr: 145-44.2012.811.0005

 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 Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Regina dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 145-44.2012.811.0005 código 84920

ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO

PARTE REQUERENTE: Banco Panamericano S/A

PARTE REQUERIDA: Marcia Regina dos Santos

INTIMANDO(A, S): Requerente: Banco Panamericano s/a, CNPJ: 

59285411000113, brasileiro(a), instituição financeira

FINALIDADE: INTIMAÇÃO Do REQUERENTE acima indicado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

DESPACHO: Vistos etc. Considerando-se a inércia do advogado em dar 
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andamento ao feito, consoante certidão de fl. 57, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, por mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Diamantino - MT, 20 de agosto de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83262 Nr: 2173-19.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Chama Junior, Carlos de Souza 

Monteiro, Denise de Souza Feliciano Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vinicius Silva Goraib - 

OAB:OAB/MT 158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a (s) Comarca(s) 

de Barueri - SP, Guarujá - SP e São Paulo - SP, com a finalidade de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36186 Nr: 1046-51.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Correia da Silva, Celiane Maria Ferreira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a (s) Comarca (s) 

de Bela Vista do Paraíso - PR e Londrina - PR, com a finalidade de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6123 Nr: 601-58.1993.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRY SIEBERT, FRANCIZEK BOBOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a (s) Comarca (s) 

de Teixeira de Freitas e Campo Grande - MS, com a finalidade de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87074 Nr: 2766-14.2012.811.0005

 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: Eliane Martini de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L, Ervi Dalla Libera, João Gobbo Filho, Edmir José 

Sia, Raimundo Torres de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Manoel Gomes Junior - 

OAB:123351/SP, MARIANA DE CASTRO SQUINCA POLIZELLI - 

OAB:279626, Ricardo Alves de Oliveira - OAB:170522/SP, Rony 

Carlos Esposto Polizello - OAB:257744/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):Dalgomar Importação e Exportação de Produtod 

Agropecuários LTDA

Localidade: Rodovia Br. 364. Km 325, Município de Diamantino -MT

Finalidade da Diligência: Citação

Nº CDA: 2009/7019

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108612 Nr: 1861-67.2016.811.0005

 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: Vera Lúcia de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Ibrahim Campos - 

OAB:13296, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15483-A OAB/MT

 Autos do Processo sob nº 1861-67/2016 – Código 108612

 Vistos etc.

Defiro o pedido verbal para a carga dos autos ao(a) advogado(a) Dr. 

RODRIGO SCHWAB MATTOZO.

 Nos termos do art. 361 e seguintes da CNGC/MT – Provimento 

41/2016-CGJ, devolva-se o presente feito à secretaria.

A secretariaria deve cumprir o que determina o § 1º, do art. 341 art. 341 

da CNGC/MT: “Nos casos de processos que tramitam em segredo de 

justiça (artigo 189 do CPC; artigos 5º, LX, e 93, IX, da Constituição 

Federal), as informações processuais serão restringidas às partes, 

causídico, estagiários e aos auxiliares de advogados, devidamente 

credenciados.”

Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000867-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA SANTOS DE QUEIROZ (REQUERENTE)

FERNANDES DE MIRANDA PINHEIRO (REQUERENTE)

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

C/C ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS proposta por CLAUDINÉIA SANTOS 

QUEIRÓS PINHEIRO e FERNANDES DE MIRANDA PINHEIRO, todos já 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram-me os documentos anexos. 

Manifestação ministerial favorável ao acordo (Id. 14760522). Em seguida 

veio-me concluso. É o breve relato. Decido. Entendo justo o entabulado 

entre as partes. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Não há preliminares, passo 

à análise e deslinde do mérito. Com o advento da Emenda Constitucional n. 

66/2010, ao estabelecer nova redação ao art. 226, §6° da CF, promoveu 

intensa modificação no tratamento dos institutos da separação judicial e do 

divórcio, deixando assim de existir quaisquer condicionantes prévias para 

o divórcio, como separação judicial anterior ou mesmo separação de fato. 

Vejamos: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. (...) § 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

(Parágrafo com redação determinada na emenda constitucional nº 66, de 

13.07.2010, DOU 14.07.2010). (Grifei). Dispensou-se a chamada causa de 

pedir para o divórcio, situando o seu pressuposto à iniciativa de quaisquer 

dos cônjuges. Nessa direção é o ensinamento de Maria Berenice Dias: Ao 

ser excluída a parte final do indigitado dispositivo constitucional, 

desapareceu toda e qualquer restrição para a concessão do divórcio, que 

cabe ser concedido sem prévia separação e sem implemento de prazos. A 

partir de agora a única ação dissolutória do casamento é o divórcio, que 

não mais exige a indicação da causa de pedir. Eventuais controvérsias 

referentes à causa, culpa ou prazos deixam de integrar o objeto da 

demanda. Consequentemente não subsiste o artigo 1.574 do CCB de 2002, 

ou seja, não há mais necessidade de se ter um ano de casado para o 
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requerimento ou concessão do divórcio. (EC 66/10 – e agora? Disponível 

em www.mariaberenice.com.br. Consulta 30/05/2018). A jurisprudência é 

nesse mesmo sentido: AÇÃO DE DIVÓRCIO. Emenda Constitucional nº 

66/2010. Pedido de divórcio distribuído após a sua entrada em vigor. 

Aplicabilidade imediata. Desnecessidade de discussão acerca de prazos 

ou motivos para a dissolução do casamento. Decretação do divórcio 

mantida. Recurso desprovido. (TJSP; APL 0006479-91.2012.8.26.0453; 

Ac. 7387367; Pirajuí; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lúcia 

Romanhole Martucci; Julg. 27/02/2014; DJESP 20/03/2014) (Grifei). Nesse 

itinerário, entendo justo o entabulado entre as partes, nos tópicos relativos 

ao divórcio, à guarda, visitas e a fixação dos alimentos. Com isso, curial, o 

decreto do divórcio. Com relação à guarda do filho MIGUEL QUEIROZ 

PINHEIRO, nascido em 04 de maio de 2017, acordam que será exercida de 

forma unilateral pela genitora CLAUDINÉIA SANTOS QUEIRÓS PINHEIRO, 

ficando estabelecido que o direito de visitas do genitor ao filho será 

exercido de forma livre, devendo informar previamente a genitora. Nas 

férias escolares a criança passará metade do período com cada genitor. 

Na comemoração do “Dia das Mães” e do “Dia dos Pais”, a criança 

passará a data com o homenageado. Nas festividades de fim de ano, 

como Natal e Ano novo, a criança permanecerá alternadamente com cada 

genitor, invertendo-se nas celebrações no ano seguinte. No que dispõe a 

pensão alimentícia, ficou acordado que o genitor FERNANDES DE 

MIRANDA PINHEIRO, pagará o valor de R$ 478,50 (quatrocentos e setenta 

e oito reais e cinquenta centavos) mensais. O pagamento da pensão 

alimentícia será efetuada até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante 

depósito bancário, no Banco do Brasil, Agência 0787-0, Conta Poupança 

nº. 30397-6, titularidade do infante Miguel. As despesas extraordinárias, a 

exemplo de medicamentos, vestuários, material e uniforme escolar, serão 

divididos entre os genitores na proporção de 50% (cinquenta por cento). 

Ante o exposto, entendendo justo o entabulado entre as partes, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontade das partes, 

DECRETANDO-LHES O DIVÓRCIO, que se regerá pelas cláusulas e 

condições fixadas na avença referida, nos termos do artigo 226, §6°, da 

Constituição da República Federativa do Brasil. Desta feita, a requerente 

deixará de usar o sobrenome do marido, retornando a usar o nome de 

solteira CLAUDINÉIA SANTOS DE QUEIROZ. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b” do NCPC. Sem custas em face da gratuidade. Expeçam-se, 

imediatamente ofícios e mandados necessários para as devidas 

averbações no Cartório de Registro Civil onde se localiza registrado o 

vínculo ora dissolvido. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 17 de agosto de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 15473 Nr: 1575-80.2002.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.N. Material de Contrução Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397, Nelma Adriana Silva - OAB:6049, Tatiana Ribeiro Soares - 

OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com vista/carga á Procuradoria da Fazenda 

Estadual para que requeira o que entender de direito.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000984-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUPOLO & SALES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000984-42.2018.8.11.0005. REQUERENTE: IVANI MARIANI REQUERIDO: 

RUPOLO & SALES LTDA - ME Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado. Cumprida a finalidade, devolva-se a Comarca de origem, com 

nossas homenagens e as baixas de estilo. Às providências. Diamantino, 

20 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011933-79.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011933-79.2013.8.11.0005. REQUERENTE: ANDRE LUIZ MENDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 10 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012628-33.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

CELIA APARECIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012628-33.2013.8.11.0005. REQUERENTE: CELIA APARECIDA BARBOSA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para dar continuidade aos atos executórios, requerendo o que 

de direito, no prazo de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 10 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010564-45.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA FERREIRA DIAS DE ASSIS (EXEQUENTE)

VITOR HUGO ASSIS GIANGARELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (EXECUTADO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (EXECUTADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010564-45.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: SUZANA FERREIRA DIAS DE 

ASSIS EXECUTADO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, GOL LINHAS 

AÉREAS S.A. Vistos, etc. Libere-se o valor incontroverso em favor da 

parte exequente, mediante alvará de levantamento. Outrossim, intime-se a 

parte executada para que efetue o pagamento do valor remanescente ou 

requeira o que dê direito no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio online. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 10 de agosto de 2018. José Mauro 
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Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000586-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OSMILTO MOREIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000586-32.2017.8.11.0005. REQUERENTE: OSMILTO MOREIRA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 

dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se 

pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 

dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 10 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010747-21.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

PRISCILA CAMILA PEREIRA DA GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010747-21.2013.8.11.0005. REQUERENTE: PRISCILA CAMILA PEREIRA 

DA GUIA REQUERIDO: CLARO/AMERICEL S/A Vistos, etc. Considerando a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 10 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010196-70.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLENICE DOS ANJOS ROSA (EXEQUENTE)

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010196-70.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: CLENICE DOS ANJOS ROSA 

EXECUTADO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 dias, 

quanto ao comprovante de pagamento juntado aos autos pela parte ré. 

Cumpra-se. Diamantino, 10 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010486-90.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

ALINE MARCELA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010486-90.2012.8.11.0005. REQUERENTE: ALINE MARCELA DOS 

SANTOS NASCIMENTO REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR 

Vistos, etc. Arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 10 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010457-40.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO AGRIPINO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010457-40.2012.8.11.0005. REQUERENTE: OSVALDO AGRIPINO DA 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 

Nada sendo requerido no prazo de 10 dias, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 10 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010198-40.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PERRONI EL SAMAN (ADVOGADO(A))

SALMA YUNES KHALIL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO (ADVOGADO(A))

SANSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA (EXECUTADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010198-40.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: SALMA YUNES KHALIL 

EXECUTADO: SANSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, VIA VAREJO 

S/A Vistos etc. 1 – Inicialmente, libere-se o valor incontroverso mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Defiro a 

pretensão executória. 3 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 4 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito remanescente, 

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. 5 – 

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. 6 - 

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. 7 – 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). 8 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 9 – 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 20 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIZIO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000918-62.2018.8.11.0005. REQUERENTE: TARCIZIO RODRIGUES DA 

CRUZ REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1 - Designe-se 

audiência de conciliação. 2 - Cite-se a parte requerida para os atos desta 

ação a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pela escrivania, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a 

audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 3 - Intime-se a parte requerente para a 

audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 20 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-13.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

ALISSON JOSE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000736-13.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ALISSON JOSE OLIVEIRA 

MATOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Intime-se 

novamente a parte autora através de seu patrono, para que se manifeste, 

no prazo de 05 dias, quanto ao comprovante de pagamento juntado aos 

autos pela parte ré. Não havendo manifestação no prazo assinalado, 

intime-se pessoalmente a parte autora para requerer o que de direito, em 

05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 20 de agosto de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011225-92.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI LIMA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011225-92.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: SUELI LIMA DOS SANTOS 

EXECUTADO: ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA - ME Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para que apresente o cálculo atualizado da dívida, no 

prazo de 15 dias. Sem prejuízo, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos imóveis registrados em nome da parte executada. 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. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 14 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010822-65.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

LINCON BARELLA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA MENDES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE MENEZES ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010822-65.2010.8.11.0005. EXEQUENTE: ARISTEU FRANCISCO DA 

SILVA, MARIA APARECIDA MENDES RODRIGUES EXECUTADO: LUIZ DE 

MENEZES ARAUJO Vistos, etc. Defiro o pedido do exequente de id. 

14402787. Oficie-se à Presidência do INDEA, localizada no município de 

Cuiabá, para que informe sobre a existência de semoventes em nome do 

executado, no prazo de 15 dias. Caso a resposta seja negativa, intime-se 

o exequente para que apresente bens passíveis de penhora, no prazo de 

5 dias, sob pena de extinção do processo, devendo a Sra. Gestora 

certificar o decurso do prazo nos autos. Cumpra-se. Diamantino, 20 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010559-23.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CARLA BRAGUIN ANDREANI (REQUERENTE)

CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010559-23.2016.8.11.0005. REQUERENTE: ANDREA CARLA BRAGUIN 

ANDREANI REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT 

Vistos etc. 1. INTIME-SE o ente público, por meio de seu representante 

judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a execução, nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, limitando-se às matérias 

passíveis de impugnação na presente fase processual, e, em caso de 

alegação de excesso na execução movida pelo credor, declinar o valor 

que entende devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, na 

forma do artigo 535, § 2º, do CPC. 2. Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, 

não havendo impugnação ou tendo esta sido julgada improcedente, 

EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme o valor da obrigação, sem 

necessidade de novo despacho. 3. AUTORIZO, desde já, havendo 

requerimento expresso do credor, que no caso de impugnação parcial, a 

parte não questionada pela executada seja, desde logo, objeto de 

cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do artigo 535, § 4º, do CPC. 

4. Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios 

ao credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC. 5. Seja corrigida autuação 

e distribuição para cumprimento de julgado. 6. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 20 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000978-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (ADVOGADO(A))

LINCON BARELLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000978-35.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: LINCON BARELLA 

EXECUTADO: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MAIA Vistos. 1 - Cite-se 

o executado para, no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da dívida. 2 - 

Não efetuado o pagamento, o oficial de justiça procederá de imediato à 
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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, 20 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012368-87.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO LOPES DE MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012368-87.2012.8.11.0005. REQUERENTE: SEBASTIAO LOPES DE 

MENEZES REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para que apresente o cálculo atualizado da 

dívida, levando em consideração os valores já depositados nos autos, no 

prazo de 5 dias. Sem prejuízo, intime-se a exequente para que indique o 

CNPJ da empresa executada para bloqueio. Cumpra-se. Diamantino, 16 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010483-38.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA MAYRA DE LIMA SANTIAGO (REQUERENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010483-38.2012.8.11.0005. REQUERENTE: PAMELLA MAYRA DE LIMA 

SANTIAGO REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. 

Certifique-se a Sra. Gestora se há valores vinculados ao presente 

processo, tendo em vista que o recibo de protocolamento de bloqueio de 

valores, id. 4030652, consta que o CNPJ informado para o bloqueio não foi 

encaminhado às instituições financeiras por inexistência de 

relacionamentos, bem como tendo em vista que não há resultado do 

bloqueio nos autos. Havendo valores, tornem os autos conclusos. Não 

havendo, intime-se a parte exequente através de seu patrono para 

manifestação, no prazo de 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 20 

de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012232-22.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER COCCO BUSANELLO (REQUERENTE)

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZA PARO OTTON (REQUERIDO)

 

Intimação para o Patrono do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, 

acerca da da diligência ID Nº 12056874.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOPES REIS (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nesta data envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

JACQUELINE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012331-89.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE DOS SANTOS PANSIERE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012331-89.2014.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE DOS SANTOS 

PANSIERE REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. Cumpra-se a decisão 

de id. 14336189, liberando o valor depositado nos autos em favor da parte 

executada, observando a conta indicada no id. 14648754. Intime-se a 

parte executada através de seu patrono, para que manifeste-se sobre a 

correção do valor pretendido pela exequente, apresentando o valor que 

entende devido, no prazo de 10 dias. Cumpra-se. Diamantino, 20 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR SILVESTRE (REQUERENTE)

NAIARA DIAS FIUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001120-73.2017.8.11.0005. REQUERENTE: NILTON CESAR SILVESTRE 

REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos etc. Recebo o recurso 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. 

Cumpra-se. Diamantino, 20 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CORREIA PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000434-47.2018.8.11.0005. REQUERENTE: SEBASTIAO CORREIA PRADO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o recurso 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 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, 20 de agosto 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000148-40.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

WIBINY NEGUEBY ALMEIDA MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000148-40.2016.8.11.0005. REQUERENTE: WIBINY NEGUEBY ALMEIDA 

MACIEL REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos etc. Recebo o recurso 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. 

Cumpra-se. Diamantino, 14 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000355-68.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARINA GOMES DE ARRUDA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos etc. 

Recebo o recurso 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. Cumpra-se. Diamantino, 20 de junho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIOS DE ARRUDA LINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000354-83.2018.8.11.0005. REQUERENTE: BRUNO VINICIOS DE ARRUDA 

LINO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos etc. 

Recebo o recurso 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. Cumpra-se. Diamantino, 20 de agosto 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL VINICIUS SOUZA PAIVA (REQUERENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000003-47.2017.8.11.0005. REQUERENTE: RAPHAEL VINICIUS SOUZA 

PAIVA REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A Vistos etc. Recebo o recurso 

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. Cumpra-se. Diamantino, 20 de agosto de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012324-97.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARTINS TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAN CERQUEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8012324-97.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: ANTONIO MARTINS TEIXEIRA 

EXECUTADO: EDVAN CERQUEIRA DOS SANTOS Vistos, etc. 1 - Trata-se 

de ação de execução cuja citação do executado restou infrutífera até a 

presente data, aportando aos autos pedido de citação por edital. O 

Enunciado n.º 37 do FONAJE dispõe que: Em exegese ao art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 

18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia 

quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 

653 e 654 do Código de Processo Civil. Sendo assim, considerando a 

possibilidade de citação por edital no processo de execução no âmbito 

dos juizados especiais cíveis, defiro o pedido da exequente de id n.º 

14691898 - pág. 1, e determino a citação editalícia do executado, com 

prazo de 30 dias, devendo ser observadas as determinações contidas no 

artigo 257 do CPC. 2 - Decorrido o prazo do edital, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que de direito, no prazo 

de 5 dias. 3 - Cumpra-se. Diamantino, 20 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010085-96.2009.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSANA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

NAIARA DIAS FIUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS VARZEA GRANDE LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010085-96.2009.8.11.0005. EXEQUENTE: GILSANA ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS VARZEA GRANDE 

LTDA Vistos, etc. 1 - Trata-se de execução cuja citação da executada 

restou infrutífera até a presente data, aportando aos autos pedido de 

citação por edital. O Enunciado n.º 37 do FONAJE dispõe que: Em exegese 

ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de 

execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o 

arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, 

observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo 

Civil. Sendo assim, considerando a possibilidade de citação por edital no 

processo de execução no âmbito dos juizados especiais cíveis, defiro o 

pedido da exequente de id n.º 14686874 - pág. 1/2, e determino a citação 

editalícia da executada, com prazo de 30 dias, devendo ser observadas 

as determinações contidas no artigo 257 do CPC. 2 - Decorrido o prazo do 

edital, intime-se a parte exequente para que se manifeste, requerendo o 

que de direito, no prazo de 5 dias. 3 - Cumpra-se. Diamantino, 20 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001491-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO BENEDITO NUNES (EXECUTADO)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001491-37.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, EXECUTADO: RONALDO BENEDITO NUNES 

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, 20 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001488-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUILSON DO ESPIRITO SANTO COSTA (EXECUTADO)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001488-82.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

LUILSON DO ESPIRITO SANTO COSTA Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Determino a conversão da ação para cumprimento de 

sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as retificações no 

polo ativo e passivo do processo. 3 – 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. 4 – 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. 5 - 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. 6 – 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). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – 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. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 20 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000974-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

WILLIAM JORGE DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000974-95.2018.8.11.0005. AUTOR(A): WILLIAM JORGE DE MORAES 

RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que apesar da 

parte autora sustentar que não obteve êxito no tratamento gratuito junto ao 

Sistema Único de Saúde – SUS, não junta aos autos qualquer documento 

que demonstre que realizou cadastro junto SUS ou que comprove que 

solicitou o tratamento administrativamente. Assim, intime-se a parte autora 

para que junte aos autos documento hábil a comprovar seu cadastro junto 

a Central de Regulação do SUS, bem como a solicitação para realização 

do exame requerido, no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da 

inicial. Sem prejuízo, considerando que o Estado de Mato Grosso 

disponibiliza tratamento gratuito em casos como do autor, através do 

CACON/UNACON, informe a parte interessada se houve o credenciamento 

junto ao Centro Oncológico conforme recomendação inserida na I Jornada 

de Direito da Saúde do CNJ: Enunciado n. 7: Sem prejuízo dos casos 

urgentes, visando respeitar as competências do SUS definidas em lei para 

o atendimento Universal às demandas do setor de saúde, recomenda-se 

nas demandas contra o poder público nas quais se pleiteia dispensação 

de medicamentos ou tratamento para o câncer, caso atendidos por 

médicos particulares, que os juízes determinem a inclusão no cadastro, o 

acompanhamento e o tratamento junto a uma unidade CACON/UNACON. 
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Caso o autor não tenha sido credenciado, intime-se para que promova seu 

credenciamento junto a UNACON no prazo de 15 dias, o que deverá ser 

comprovado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 20 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ASA MAQUINAS PECAS E IMPLEMENTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J M A TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000224-93.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ASA MAQUINAS PECAS E 

IMPLEMENTOS EIRELI - EPP REQUERIDO: J M A TRANSPORTE E TURISMO 

LTDA - ME 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, 20 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000399-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOZELITO TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DE LIMA PADILHA (REQUERIDO)

EDER LUCIANO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000399-87.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOZELITO TAVARES DA 

SILVA REQUERIDO: EDER LUCIANO RODRIGUES DA SILVA, VILMAR DE 

LIMA PADILHA, DETRAN - MATO GROSSO 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/MT, 15 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS GALVAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000008-35.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DANIEL PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: LAIS GALVAO Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes 

compuseram acordo, 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, 20 de agosto de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000483-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VANDEILDO EDUARDO DA COSTA (REQUERENTE)

SHEILA GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000483-25.2017.8.11.0005. REQUERENTE: VANDEILDO EDUARDO DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 20 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010342-19.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

JAKSON ALMEIDA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010342-19.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: JAKSON ALMEIDA DE ARAUJO 

EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 1 - 

Considerando a liberação do valor em favor do exequente, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 2 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 3 - P.I.C. Diamantino/MT, 20 de agosto 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ROZANIA MORETI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

14 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

PAULO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

14 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVA FERRAREZI (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

15 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

VANDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000461-30.2018.8.11.0005. REQUERENTE: SANTA VIEIRA DA CUNHA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Mesmo cientificada para 

informar o atual endereço da parte reclamada, no prazo legal, a parte 

autora manteve-se inerte. Pois bem. Como é sabido, é ônus da parte 

interessada proceder todos os atos e diligências necessárias para o 

regular andamento do processo, não podendo a ação se perpetuar no 

tempo por falta de diligências que compete à parte. Assim, considerando a 

inércia da parte autora, que não promoveu os atos e as diligências que lhe 

cabiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nessa fase 

processual (Art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. C. Diamantino/MT, 20 de agosto 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-95.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA SILVA (REQUERENTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010022-95.2014.8.11.0005. REQUERENTE: MOISES BATISTA SILVA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 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, 20 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010053-81.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

EDSON MARCOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

OLIMPIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010053-81.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: EDSON MARCOS DA SILVA 

EXECUTADO: OLIMPIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME 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. 
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Diamantino, 20 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-60.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

ANTONIO HONORIO PAULINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE LUCAS CARVALHO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010186-60.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ANTONIO HONORIO PAULINO 

REQUERIDO: FELIPE LUCAS CARVALHO LEITE Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sem delongas, 

verifico que a presente ação tramita há mais de 04 anos, e até o presente 

momento sequer houve a citação da parte executada, uma vez que a 

tentativa de localização no endereço apresentado pelo exequente restou 

inexitosa, e nunca mais houve manifestação da parte exequente nos 

autos. Como é sabido, é ônus da parte interessada proceder todos os 

atos e diligências necessárias para o regular andamento do processo, não 

podendo a ação se perpetuar no tempo por falta de diligências que 

compete à parte. Assim, considerando a inércia da parte autora, que não 

promoveu os atos e as diligências que lhe cabiam, abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, somado ao fato de que a presente ação 

tramita desde o ano de 2014 sem qualquer solução prática, a extinção do 

processo é medida cabível que se impõe. Ante o exposto, julgo extinto o 

processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso II e III 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nessa 

fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, sem 

que haja interposição de recurso, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. P.I.C. 

Diamantino, 20 agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DALEPIANE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSARA SPIGIORIN BELLON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000830-24.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

DALEPIANE REQUERIDO: JUSARA SPIGIORIN BELLON Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos verifico que a demanda não pode prosseguir junto 

ao JEC. A pretensão do reclamante consiste no ajuizamento de ação 

monitória perante o Juizado Especial, o que não é admissível, ante a 

incompatibilidade de rito, conforme enunciado 8 do FONAJE, que assim 

prevê: ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. Em caso 

semelhante o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu: 

“Conforme texto legal específico, a ação monitória tem rito próprio que não 

se adapta ao rito dos Juizados Especiais Cíveis. É que nas ações cíveis 

propostas perante o Juizado especial, quando o autor ingressa com a 

ação, já é intimado para audiência conciliatória e, paralelamente, o réu é 

citado e intimado para esta mesma audiência conciliatória, que 

preferencialmente deve ser una, cumulando a instrução e julgamento em 

atendimento ao princípio da celeridade. Abrem-se três caminhos: a) as 

partes conciliam e o processo é extinto com julgamento do mérito; b) as 

partes conciliam, mas fazem opção por juízo arbitral, que se encarregará 

de instruir o processo e oferecer laudo arbitral para homologação pelo juiz 

togado; c) as partes não conciliam e prossegue-se na instrução e 

julgamento do feito por juiz togado. Este é o caminho natural das ações 

cognitivas cíveis em sede dos juizados especiais. E por força do que 

prescrevem os artigos 1.102b e 1.102c do Código de Processo Civil, o juiz 

não poderá modificar o rito da monitória para adaptá-la ao rito da Lei 

9.099/95, eis que naquela ação, estando a petição inicial devidamente 

instruída, o juiz deferirá de plano a expedição de mandado de pagamento 

ou de entrega da coisa, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que dentro 

deste prazo o réu poderá oferecer embargos, os quais suspenderão a 

eficácia do mandado inicial. Se não forem opostos embargos, se 

constituirá, de pleno direito, o título executivo judicial, ocasião em que o 

mandado inicial será convertido em mandado executivo, prosseguindo-se 

para a expropriação de bens do devedor e satisfação do crédito exigido. 

A flagrante diferença do rito da ação monitória com o rito da ação de 

cognição submetida ao rito dos juizados especiais cíveis impede seu 

processamento nesta sede especial. Neste sentido Acórdão nr. 329014, 

20080110097309ACJ, Relator: ALFEU MACHADO, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 14/11/2008. Pág.: 

108, e Acórdão nr. 192531, 20030110884390ACJ, Relator: TEOFILO 

CAETANO, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Publicado no DJU SECAO 3: 31/05/2004. Pág.: 54. ” 

(201203102802242ACJ – Realtor Demetrius Gomes Cavalcanti) Assim, o 

procedimento do pedido formulado pelo autor é especial, regulado pelos 

artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, contrariando o 

procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95, tornando inviável, portanto, a 

tramitação deste feito junto ao JEC Posto isso, julgo extinta a demanda, 

com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. 

Diamantino, 20 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FELIPE DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

17 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GARCIA DE MORAIS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000368-67.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VALDIR GARCIA DE MORAIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sem devaneios 

desnecessários, é bem verdade que para resolver a presente questão 

mister se faz definir se a assinatura apresentada no contrato acostado no 

id. 14566205 – p. 4/5 é ou não da parte reclamante, situação esta que 

passa necessariamente pela exigência de perícia grafotécnica, até porque 

se trata do único ponto controvertido sobre o qual basear-se-ão as 

provas. Inclusive, a parte autora requer a realização de prova pericial, 

consoante impugnação acostada no id. 14566205 – p. 4/5. Portanto, como 

o caso em apreço exige prova pericial, não se encontra inserido na 

competência do Juizado Especial, dedicado a demandas de menor 

complexidade, a teor do artigo 3º, “caput”, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 

n. 54 do FONAJE. Assim sendo, a extinção do processo sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. No mesmo sentido a jurisprudência: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ANAIS DE PROTEÇÃO AO 
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CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL - NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - Havendo a negativa da autoria da 

assinatura firmada no documento apresentado pela ré, que deu causa à 

inclusão de seus dados nos anais de proteção ao crédito, necessário se 

faz a produção de prova grafotécnica 2 - Refoge à alçada do Juizado 

Especial Cível a causa referente à negativa de assinatura de documentos, 

haja vista a complexidade da matéria probatória decorrente da 

necessidade de prova pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 

9.099/95). 3 - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para 

declarar a extinção do feito, de ofício, com o reconhecimento da 

complexidade da causa.” (TJMT. RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data 

da publicação no DJE 16/08/2012”.) Por fim, caso as grafias fossem 

absolutamente diversas em relação aos demais documentos assinados 

pela autora, a conclusão seria outra. Porém, considerando que, sem 

conhecimento técnico, não se pode afirmar peremptoriamente que as 

assinaturas não vieram do mesmo punho, a prova pericial se mostra 

imprescindível. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso II, c/c o art. 3º, 

"caput”, ambos da Lei n. 9.099/95. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CAROLO ARALDI (REQUERENTE)

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000194-58.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VIVIANE CAROLO ARALDI 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O feito 

possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado da lide nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto a 

inversão do ônus da prova entendo desnecessária, uma vez que os 

documentos juntados no presente feito são suficientes para uma decisão 

segura sobre a causa. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

vez que regra do Código de Processo Civil estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Em síntese, o cerne da 

controvérsia reside na alteração do voo da parte autora, que originalmente 

retornaria de São Paulo para Cuiabá, em 04/01/2018, às 16h25min, mas 

que foi cancelado pela ré Gol Linhas Aéreas em razão de reestruturação 

da malha aérea, e remarcado para o dia 05/01/2018, às 10h00min, 

contudo, após a autora ter procurado a supervisora da companhia aérea, 

foi possível o embarque no mesmo dia, no voo das 23h00min. Assim, alega 

a reclamante que o cancelamento do voo ultrapassou o mero 

aborrecimento, acarretando desvios de compromissos da requerente, de 

seu esposo e das pessoas que foram buscá-la em Cuiabá para levá-la 

para sua cidade, uma vez que o voo inicial estava marcado para sair às 

16h25min, com chegada a Cuiabá às 17h30min, contudo, diante do 

cancelamento a autora somente embarcou as 23h00min, chegando em 

Cuiabá as 01h00min, e em sua residência às 04h00min. No caso, inexiste 

qualquer dúvida quanto o cancelamento do voo da autora, uma vez que a 

própria reclamada o confessa em sua defesa, tornando a ocorrência do 

fato incontroversa. Em contrapartida, a ré alega que o atraso do voo 

ocorreu por fato alheio à sua vontade, tendo em vista a reestruturação da 

malha aérea, e que reacomodou todos os passageiros no voo com 

chegada em horário mais próximo possível, informando com antecedência 

a agência pela qual a parte autora adquiriu os bilhetes. Entretanto, em que 

pese os argumentos da companhia aérea ré, é certo que não restou 

comprovada a reestruturação de malha aérea, nem tampouco a 

comunicação antecipada da alteração do voo, uma vez que tais fatos 

ficaram no campo da alegação, sem apresentação de qualquer documento 

que os demonstrem. Assim, de acordo com o artigo 373, inciso II do Código 

de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Desta 

forma, restou evidente a falha da reclamada na prestação do serviço. Nos 

termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre fruição e riscos”. O referido artigo atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. Deste modo, não há que se falar em 

inocorrência de danos morais a autora, isso porque o cancelamento do 

voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez 

que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço. Portanto, 

deve a requerida responder pelos danos decorrentes da mudança de 

horário do transporte aéreo contratado, nos termos do artigo 256, II do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, independente de culpa, conforme prevê 

o artigo 14 do CDC. Diante dessas circunstâncias, o valor não poderá se 

inexpressivo ou insignificante para quem suporta a indenização, de modo 

que esta cumpra a finalidade de dissuadir o ofensor de novos fatos 

análogos, nem exacerbando a ponto de importar em enriquecimento sem 

causa para a parte que sofreu a lesão. Nesse sentido, diante dos limites 

da questão posta, do ato praticado pela reclamada e sua dimensão na 

esfera particular e geral da reclamante, visando além do conforto da 

reparação, mas também limitar a prática de atos como o noticiado tenho 

por adequado o valor de R$ 5.000,00, tendo em vista a observância dos 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guardando efetiva 

correspondência entre o ato ilegal e o dano causado, para atender as 

suas finalidades pedagógica e reparadora. Posto isso, julgo procedente o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço 

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para 

condenar a reclamada: - ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária a partir da 

prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir da citação. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios, em razão da norma expressa do artigo 55 e 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I. 

Cumpra-se. Diamantino, 10 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVADINEI DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000364-30.2018.8.11.0005. REQUERENTE: IVADINEI DE ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

O caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente e sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 128 de 788



notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável para a propositura da ação, vez a ré não trouxe qualquer 

prova para demonstrar a ausência de idoneidade do comprovante de 

inscrição do SERASA-SPC apresentado, tornando-se suficiente o extrato 

juntado pelo autor e, ainda, este juízo verificou a efetiva existência das 

negativações no site do SPC citadas pelo autor. Julgo o mérito. O caso é 

de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, 

por certo que caberia à requerida apresentar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo 

à baila ao menos o contrato, atendimento telefônico ou documento 

assinado pela parte reclamante apontando a referida contratação dos 

débitos discutidos, o que não foi feito. Logo, não tendo a requerida 

comprovado a validade da cobrança, tendo em vista que não apesentou 

qualquer prova, faz jus o autor, portanto, à declaração de inexistência da 

dívida objeto da ação. No entanto, no que tange ao dano moral, este é 

improcedente. Isto porque, conforme consulta deste juízo o autor 

anotações preexistentes no SPC/SERASA e outras bases, conforme 

segue: C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO 

CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -------------------------------

------------ NOME: IVADINEI DE ALMEIDA SILVA DATA NASCIMENTO: 

23/05/1974 CPF: 800.750.021-91 ------------------------------------------- 

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de 

SPC na Entidade consultante. ------------------------------------------- 

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ----------------------------------

--------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES ----------------------------

--------------- * CREDOR: FAB MOVEIS ENT.ORIGEM: CDL - VARZEA 

GRANDE / MT DATA VENCIMENTO: 05/08/2015 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 107821 VALOR: 60,00 DATA INCLUSAO: 

28/08/2017 ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA 

------------------------------------------- * CREDOR: BANCO BRADESCO S/A 

TELEFONE: 0800 557 222 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 18/10/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO/FATURA: 800750021000091EC VALOR: 235,50 DATA 

INCLUSAO: 23/12/2017 * CREDOR: BANCO BRADESCO CARTOES S/A 

TELEFONE: 11 4003-0520 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 01/11/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO/FATURA: 800750021000091CT VALOR: 85,17 DATA 

INCLUSAO: 02/12/2017 E, assim sendo, não havendo notícia de discussão 

judicial do débito inscrito por “Fab Móveis” em 28.08.2017 e que o débito 

debatido nos autos tem como data de inclusão 02.12.2017 nos órgãos 

protetivos, não se mostra cabível a indenização por danos morais no 

caso, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ. Neste sentido, a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Constatada a 

preexistência de legítima inscrição, impõe-se reconhecer que, não 

obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato não poderia atingir a 

dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. Dano moral não 

caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-RR - AC: 

0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, Data de Publicação: DJe 

30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS 

INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A Súmula n. 

385 do STJ dispõe que em havendo prévios registros desabonadores de 

crédito no nome do consumidor, e não demonstrando este que tais 

anotações são indevidas, descabe indenização por dano moral em 

decorrência de novo registro, ainda que também indevido, porquanto a 

única providência possível é o cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 

08020540720118120002 MS 0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. 

Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 22/02/2016). Ademais, insta consignar que a 

ausência de notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito não configura dano moral quando preexistente restrição válida. 

Neste sentido, a jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

CONTRATO APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO 

CONFIGURA DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO 

VÁLIDA. PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar inexistente o débito objeto 

da pretensão inicial no valor de R$ 85,56 e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de danos morais, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do 

CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 17 de agosto de 2018. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga _______________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 17 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVADINEI DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000365-15.2018.8.11.0005. REQUERENTE: IVADINEI DE ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A autora 

ajuizou esta ação declaratória de inexistência de débito em desfavor da 

reclamada, objetivando o deferimento de danos morais em decorrência da 

suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, conforme 

extrato coligido nos autos. Rejeito a preliminar suscitada pela ré de 

conexão com os processos nº. 1000364-30.2018.8.11.0005 

1000057-31.2018.8.11.0020, considerando que o autor desistiu do 

prosseguimento do último processo e que não há identidade à causa de 

pedir, já que trata de contratos e dívidas diversas em discussão. 

Analisada a questão preliminar, passo a julgar o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do serviço fato gerador da dívida através dos documentos 

apresentados com a defesa. Nota-se que a parte autora possuía conta 

corrente de nº 000334, com Agência em Diamantino/MT perante o Banco 

requerido e realizou e contratou crédito pessoal no valor de R$ 1.000,00 

em 20.07.2017, consignando que a obrigação seria cumprida pela autora 

através de pagamentos em parcelas mensais e, assim sendo, a promovida 

demonstrou a existência do débito inscrito no SPC/SERASA decorrente da 

pendência financeira citada que não foi quitada. Aliás, o autor não 

demonstrou o pagamento do seu débito, seja na petição inicial ou 

impugnação. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

contratação dos serviços pela autora bem como a existência da dívida em 

relação à parte requerente, tornando legítima a negativação em questão 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, tendo requerida comprovado a 

existência da dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte autora foi devida. Portanto, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 
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inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para homologação do juiz togado, nos 

moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 17 de agosto de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ___________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 17 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-29.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDY SEBASTIAO DE BOMFIM (REQUERENTE)

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000474-29.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VALDY SEBASTIAO DE 

BOMFIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A autora ajuizou esta ação declaratória de inexistência de débito em 

desfavor da reclamada, objetivando o deferimento de danos morais em 

decorrência da suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, conforme extrato coligido nos autos. Julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do serviço fato gerador da dívida através dos documentos 

apresentados em conjunto com a contestação. Dos autos, verifico que a 

parte reclamada comprovou que o autor possuía e utilizava cartão de 

crédito titular do cartão de crédito ELO NACIONAL MULTIPLO sob o nº 

5067 XXXX XXXX 9100 originário do banco reclamado, bem assim 

apresentou diversas faturas encaminhas para o autor durante diversos 

meses. Nota-se, inclusive, que a ré apresentou nos autos a fatura inscrita 

no órgão de proteção ao crédito, com vencimento em 10.10.2016 - id. 

14096697, p.5, sem a respectiva baixa. Assim, a requerida trouxe 

elementos que caracterizam a contratação dos serviços pelo autor, até 

porque há registros de pagamentos de faturas durante a vigência do 

vínculo contratual, bem como a existência da dívida em relação à parte 

requerente, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, tendo a promovida comprovado a existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora 

foi devida. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação 

da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial. Diante de todo o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, 

extingo o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Submeto o projeto de sentença para homologação do juiz 

togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 17 de agosto de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ___________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 17 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ASA MAQUINAS PECAS E IMPLEMENTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000225-78.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ASA MAQUINAS PECAS E 

IMPLEMENTOS EIRELI - EPP REQUERIDO: KL TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório em razão do permissivo 

contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Cuida-se de ação de 

cobrança de dívidas contraídas e não quitadas, conforme notas juntadas 

com a petição inicial. Analisando os autos, verifico que a parte reclamada 

não compareceu à audiência conciliatória e não apresentou defesa, razão 

pela qual decreto a sua revelia, presumindo a veracidade da matéria fática 

narrada pela parte autora, nos moldes do artigo 344, do CPC. Posto isso, 

diante da presunção de veracidade das alegações constantes da inicial, 

bem como da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo que coloque em dúvida o direito da parte reclamante, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento das obrigações no montante de R$ 2.137,25 (dois mil e cento e 

trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), quantia que deverá ser 

corrigida monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada 

obrigação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir da citação Desta forma, declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, a teor do que dispõe o 

art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

DIAMANTINO, 17 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA COSTA LOURENCO (REQUERENTE)

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000442-24.2018.8.11.0005. REQUERENTE: TANIA MARIA DA COSTA 

LOURENCO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela antecipatória 

c/c indenização por dano moral, interposta pela autora em face da ré, 

sustentando, em síntese, que a reclamada inseriu o nome da parte autora 

no rol de inadimplentes indevidamente. Em contestação, a reclamada 

suscitou a ocorrência de prescrição e alegou, em resumo, que a inscrição 

se deve por dívida inadimplida, fato que ensejou a inscrição do nome da 

reclamante no serviço de proteção ao crédito. Rejeito a preliminar de 

prescrição suscitada pela ré considerando que embora o prazo para 
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reparação de ano ilícito seja de três anos (art. 206, §3º, V), tal prazo 

somente é computado quando do conhecimento do evento danoso – 

negativação, assim, considerando que não há nos autos prova da ciência 

inequívoca pelo autor da inscrição indevida, tal como notificação 

usualmente encaminhadas pelas empresas aos consumidores, não 

ocorreu prescrição da presente pretensão. De início, rejeito a impugnação 

ao endereço de residência do autor, vez que a declaração de residência 

do autor feita pelo autor, bem assim o comprovante de endereço declinado 

na peça inicial não foram elididos por qualquer prova pela ré, sendo que 

foi verificada a veracidade do endereço informado pelo autor em mandado 

de constatação e, não evidenciada qualquer irregularidade, resta afastada 

a referida questão. Rejeito, por fim, a preliminar de ausência de documento 

indispensável para a propositura da ação, eis que a extrato apresentado 

foi extraído de site de consulta oficial conveniado ao SPC e, ainda, pelo 

fato de a própria ré ter meios de impugnar tal documento, já que poderia 

apresentar o histórico de negativação indicando as datas de inclusão e 

exclusão do nome do autor do SPC/SERASA. Por fim, não é o caso de 

aplicação da súmula 385, do STJ, considerando que não há negativação 

preexistente em relação à ora debatida Afastadas as questões 

preliminares, julgo o mérito. A parte autora sustenta que jamais travou 

relação jurídica com a ré, no entanto, foi inscrita nos órgãos de proteção 

ao crédito por dívida inexigível, de modo que pugna pela declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Por sua vez a 

requerida, em defesa, suscitou questão preliminar e requereu a 

improcedência da ação. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa ré, face a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência total de provas da contratação dos 

serviços questionados, seja ela expressa ou tácita, os débitos vinculados 

ao contrato inscrito nos órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo 

impor ao consumidor a produção de prova ou contraprova de fato 

negativo. Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos 

autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência dos 

pedidos contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Partindo desse 

contexto, observo que a inscrição do nome da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito foi indevida, portanto, a manutenção da 

exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida que se impõe, 

restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam 

serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto o nexo 

causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pelo reclamante. 

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito objeto da ação no valor de R$ 369,18 e 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais), a título de danos 

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

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso – data da 

disponibilização, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir da 

prolação da sentença. Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 17 de agosto de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 17 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO LUIZ MIRANDA MARINHO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000375-59.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ROMULO LUIZ MIRANDA 

MARINHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. A parte autora que jamais travou relação jurídica 

com a ré, no entanto seu nome foi inscrito indevidamente no SPC/SERASA, 

de modo que pugna pela declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Rejeito a preliminar de prescrição suscitada 

pela ré considerando que embora o prazo para reparação de ano ilícito 

seja de três anos (art. 206, §3º, V), tal prazo somente é computado 

quando do conhecimento do evento danoso – negativação, assim, 

considerando que não há nos autos prova da ciência inequívoca pelo 

autor da inscrição indevida, tal como notificação usualmente 

encaminhadas pelas empresas aos consumidores, não ocorreu 

prescrição da presente pretensão. De início, rejeito a impugnação ao 

endereço de residência do autor, vez que a declaração de residência do 

autor feita pelo autor, bem assim o comprovante de endereço declinado na 

peça inicial não foram elididos por qualquer prova pela ré, e, não 

evidenciada qualquer irregularidade, resta afastada a referida questão. 

Rejeito, por fim, a preliminar de ausência de documento indispensável para 

a propositura da ação, eis que a extrato apresentado foi extraído de site 

de consulta oficial conveniado ao SPC e, ainda, pelo fato de a própria ré 

ter meios de impugnar tal documento, já que poderia apresentar o histórico 

de negativação indicando as datas de inclusão e exclusão do nome do 

autor do SPC/SERASA. Analisadas as questões preliminares, julgo o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida, demonstrar a existência 

da relação jurídica entre as partes e a causa da pendência financeira 

remanescente, o que não ressai dos autos. A empresa Reclamada juntou 

apenas faturas e alguns documentos contendo o endereço do autor 

completamente diverso do comprovante de residência juntado aos autos, 

considerando que, de acordo com a reclamada, o autor reside em Estado 

diverso, qual seja, Pará, caracterizando, assim, a inexistência do débito 

debatido nos autos. Neste contexto, não havendo comprovação da 

existência do débito, faz jus o autor à declaração de inexistência da dívida 

em questão. No mesmo sentido é a posição da Turma Recursal Única 

deste Estado: EMENTA: RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA 

DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL 

OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR FIXADO DENTRO DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara a legalidade e 

regularidade da cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da 
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inexistência da dívida negativada e sua irregularidade, cabendo ao 

magistrado a condenação em indenização por danos morais, dentro dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

146516120178110001/2017, Turma Recursal Única, Julgamento em 

20.10.2010, publicado no DJE em 20.10.2017) No entanto, no que tange ao 

dano moral, este é improcedente. Isto porque, conforme consulta deste 

juízo o autor anotações preexistentes no SPC/SERASA e outras bases, 

conforme segue: SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada 

na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: ROMULO 

LUIZ MIRANDA MARINHO DATA NASCIMENTO: 03/12/1984 CPF: 

808.073.562-04 ------------------------------------------- NADA CONSTA SPC 

– CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS 

BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC DE OUTRAS BASES ------------------------------------------- * CREDOR: 

Y. YAMADA ENT.ORIGEM: CDL - BELEM / PA DATA VENCIMENTO: 

20/10/2013 TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: CR4326740 VALOR: 

1.122,80 DATA INCLUSAO: 23/12/2013 ------------------------------------------

- REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * 

CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 1515 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 10/12/2014 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO/FATURA: 2142086319 VALOR: 

169,91 DATA INCLUSAO: 17/04/2015 * CREDOR: BANCO BRADESCO 

CARTOES S/A TELEFONE: 11 4003-0520 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 25/01/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO/FATURA: 808073562000004 VALOR: 321,28 DATA 

INCLUSAO: 01/04/2014 * CREDOR: BANCO BRADESCO S/A TELEFONE: 

0800 557 222 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

20/01/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO/FATURA: 

808073562000004 VALOR: 80,28 DATA INCLUSAO: 25/03/2014 E, assim 

sendo, não havendo notícia de discussão judicial do débito inscrito por “Y. 

Yamada” em 23.12.2013 e que o débito debatido nos autos tem como data 

de inclusão 07.03.2014 nos órgãos protetivos, não se mostra cabível a 

indenização por danos morais no caso, conforme entendimento da Súmula 

385 do STJ. Neste sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO 

STJ. 1. Constatada a preexistência de legítima inscrição, impõe-se 

reconhecer que, não obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato 

não poderia atingir a dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. 

Dano moral não caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, 

Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. 

PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 

DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em havendo prévios 

registros desabonadores de crédito no nome do consumidor, e não 

demonstrando este que tais anotações são indevidas, descabe 

indenização por dano moral em decorrência de novo registro, ainda que 

também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Ademais, insta consignar que a ausência de notificação 

prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não configura dano 

moral quando preexistente restrição válida. Neste sentido, a 

jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO 

APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURA 

DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO VÁLIDA. 

PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar inexistente o débito objeto 

da pretensão inicial e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, o 

que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 

17 de agosto de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 17 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-44.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDY SEBASTIAO DE BOMFIM (REQUERENTE)

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000473-44.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VALDY SEBASTIAO DE 

BOMFIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte 

requerente ingressou com a presente ação reclamatória argumentando 

que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por 

dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. De início, rejeito a aplicação da súmula 385, do STJ, 

eis que a outra negativação existente em nome do autor está sendo 

discutida nos autos nº. 1000474-29.2018.8.11.0005, em trâmite neste 

Juizado Especial. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório 

ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida, conforme extrato do 

anexado aos autos. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou 

a contratação do serviço fato gerador da dívida através da demonstração 

de que o autor era correntista do banco requerido e que contratou 

empréstimo pessoal para pagamento de forma parcelada mediante uso de 

cartão com senha, conforme se vislumbra dos relatórios bancários 

anexados nos autos. No presente caso restou clara a existência das 

dívidas inscritas no SPC/SERASA decorrentes do empréstimos realizado 

pelo autor, no valor de R$ 200,00, contraído em 11.05.2016, o qual seria 

quitado em diversas parcelas durante o ano de 2016, até o mês de 

setembro de 2016, convergindo com os dados inseridos na negativação 

em nome do autor. Logo, considerando a existência de conta corrente e 

pendências financeiras em nome do autor em relação ao banco reclamado 

que coincidem com os dados negativos cadastrados no SPC/Serasa, bem 

assim que o promovente não apresentou qualquer prova do adimplemento 

do débito inscrito nos órgãos de proteção ao credito, de se reconhecer a 

legalidade da anotação de crédito. Assim, a requerida trouxe elementos 

que caracterizam a existência e licitude da dívida inscrita no SPC/SERASA 

e, por outro lado, o autor não demonstrou o pagamento de quaisquer dos 

empréstimos efetuados, tornando legítimas as negativações em questão 

nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, não vislumbro 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 

54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de agosto 

de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 
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Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

ADELIR ROQUE RIEDIGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000642-31.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ADELIR ROQUE RIEDIGER 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. De plano, 

rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável para a 

propositura da ação, vez que o nome da autora, de fato, encontra-se 

negativado pela ré ante a constatação feita por este juízo no site do 

SPC/SERASA, tornando-se suficiente o extrato juntado nos autos, que foi 

extraído de site de consulta oficial credenciado aos órgãos de proteção ao 

crédito. Ademais, rejeito a impugnação ao comprovante de endereço 

juntado pelo autor, eis que a ré não trouxe qualquer elemento de prova 

capaz de afastar a veracidade do documento anexado pelo autor para a 

declarar a localização do seu domicílio. Analisadas as questões 

preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante 

a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da juntada do contrato do Plano de Telefonia Móvel “Vivo Controle” 

celebrado entre as partes na data 29.07.2013, sendo este período anterior 

à negativação debatida. Note-se que há identidade do número de contrato 

apresentado pela ré com aquele inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

contratação do débito pela autora, considerando a existência de 

pagamentos do plano de telefonia, do cadastro interno do consumidor, 

tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por outro lado, teve o autor a oportunidade de demonstrar a 

quitação dos débitos o eventual cancelamento do plano em impugnação, 

situações que não foram evidenciadas. Nesta senda, tendo requerida 

comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer apresentou impugnação em relação aos 

documentos juntados pela reclamada. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada, que agiu no exercício regular do direito (art. 188, 

inciso I, do Código Civil). Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança 

na alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, 

por outro lado, de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às 

faturas devidas e não quitadas no valor de R$ 107,00. Diante de todo o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento da obrigação no valor de R$ 107,00, quantia que deverá ser 

corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 

1% ao mês, a partir desta decisão. Defiro a gratuidade da parte autora. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários nessa fase 

(art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, em 20 de agosto de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 20 de agosto de 

2018.. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR MATEUS BRANBATI ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000380-81.2018.8.11.0005. REQUERENTE: HIGOR MATEUS BRANBATI 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte autora ajuizou esta ação declaratória de inexistência de débito em 

desfavor da reclamada, objetivando o deferimento de danos morais em 

decorrência da suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, conforme extrato coligido nos autos. De plano, rejeito a preliminar 

de prescrição suscitada pela ré considerando que embora o prazo para 

reparação de ano ilícito seja de três anos (art. 206, §3º, V), tal prazo 

somente é computado quando do conhecimento do evento danoso – 

negativação, assim, considerando que não há nos autos prova da ciência 

inequívoca pelo autor da inscrição indevida, tal como notificação 

usualmente encaminhadas pelas empresas aos consumidores, não 

ocorreu prescrição da presente pretensão. Ademais, rejeito a preliminar 

de ausência de interesse de agir, pois a tentativa de resolução 

extrajudicial do problema posto nos autos, embora recomendável, não 

acarreta a extinção do feito por ausência de interesse de agir, pelo 

comando constitucional de inafastabilidade da tutela jurisdicional. 

Analisadas as questões preliminares, Julgo o mérito. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque 

negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida. Nesta linha, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço fato 

gerador da dívida através dos documentos apresentados em conjunto com 

a contestação. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou que 

o autor possuía e utilizava cartão de crédito titular do cartão de crédito 

VISA FÁCIL, nº 4096-01**-****-5208 originário do banco reclamado, bem 

assim apresentou diversas faturas encaminhas para o autor durante 

diversos meses. Nota-se, inclusive, que a ré apresentou nos autos a 

fatura inscrita no órgão de proteção ao crédito, com vencimento em 

10.17.2013, sem a respectiva baixa, sendo idêntico o valor negativado, 

tendo demonstrado a aquisição pelo autor de diversos produtos no 

comercio local utilizando o cartão de crédito. Assim, a requerida trouxe 

elementos que caracterizam a contratação dos serviços pelo autor, bem 

como a existência da dívida em relação à parte requerente, tornando 

legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, tendo a promovida comprovado a existência da dívida, evidencia-se 

nos autos que a negativação do nome da parte autora foi devida. Por fim, 

não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de 

forma que improcede o pedido inicial. Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, extingo o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 133 de 788



necessárias. Submeto o projeto de sentença para homologação do juiz 

togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ___________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARSINDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000471-74.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ARSINDO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. De plano, 

rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável para a 

propositura da ação, vez que o nome da parte autora, de fato, 

encontra-se negativado pela ré ante a constatação feita por este juízo no 

site do SPC/SERASA, tornando-se suficiente o extrato juntado nos autos, 

que foi extraído de site de consulta oficial credenciado aos órgãos de 

proteção ao crédito. Ademais, rejeito a impugnação ao comprovante de 

endereço juntado pelo autor, eis que a ré não trouxe qualquer elemento de 

prova capaz de afastar a veracidade do documento anexado pelo autor 

para a declarar a localização do seu domicílio. Pontue-se que não é o caso 

de aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que a pendência financeira 

preexistente - que tem como credora a empresa “Vivo”, está sendo 

discutida nos autos nº. 1000470-89.2018.8.11.0005, em trâmite neste 

Juizado Especial. Passo ao exame do mérito. Compulsando os autos 

verifica-se que a empresa requerida não acostou nos autos qualquer 

documento assinado pela autora, gravação telefônica demonstrando a 

ausência de pagamento ou renegociação de débitos. Assim, insta 

registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da parte promovente, 

apresentando fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

alegado na inicial, o que não feito. Além disso, não é demais enfatizar que, 

conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

confirma a procedência do pedido para ver declarada a inexistência dos 

débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, à declaração de inexistência da dívida 

no valor de R$ 186,95 e exclusão do nome da parte autora do 

SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, este é 

procedente. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, considerando a 

fundamentação delineada, bem assim pelo fato de que a ré promove a 

ação nº. 1000470-89.2018.8.11.0005, em trâmite neste Juizado Especial, 

de mesmo cunho indenizatório por inscrição indevida de débito, tenho 

como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), pela fundamentação acima delineada. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, com 

fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito 

discutido nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento 

danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018. Jéssica 

Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga ___________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELY ALVES SANTOS (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000635-39.2018.8.11.0005. REQUERENTE: CRISTIELY ALVES SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente e sem notificação prévia, 

pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e danos 

morais. De início, rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável à propositura da ação, vez que o nome da autora 

encontra-se, de fato, inscrito com a dívida debatida no SPC/SERASA, 

conforme consulta realizada por este juízo. Por fim, rejeito a impugnação 

ao endereço de residência do autor, vez que o cadastro existente no 

SPC/SERASA consta como sendo o endereço da parte autora a Cidade de 

Diamantino/MT e, não evidenciada qualquer irregularidade, resta afastada 

a referida questão. Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. O 

caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois 

bem. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do 

Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Em que pese as alegações da parte autora, infere-se 

das telas do sistema interno apresentadas pela parte reclamada que a 
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mesma possuía o contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo 

usufruído dos serviços de telefonia em aparelho celular de nº. (65) 

9661-8225 durante período anterior à anotação de crédito, sendo que as 

faturas emitidas eram enviadas para a cidade que reside a autora. 

Ademais, a autora assinou o respectivo contrato para a prestação de 

serviços da ré, sendo que no ato da contratação a autora apresentou 

seus documentos pessoais, afastando a possibilidade de fraude Além 

disso, verifica-se que a fatura inscrita no órgão de proteção ao crédito foi 

localizada pela requerida sem a respectiva baixa por inadimplência, bem 

assim que houve diversos pagamentos na vigência do contrato do plano 

de telefonia móvel, assim, vislumbra-se que os serviços foram suspensos 

pela parte reclamada em virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, 

consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a 

parte reclamada agiu em exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), vez que prestou o serviço e não teve a contraprestação da parte 

reclamante, não havendo, assim, o que se falar em inexistência do débito 

e indenização por dano moral. Assim, não há se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da parte reclamante se 

encontra eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Por outro lado, diante da existência de dívida legítima e 

não quitada, de rigor reconhecer a procedência do pedido contraposto 

formulado pela ré. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para 

condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 

121,06, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento 

e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, 

condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé no 

equivalente a 10% do valor da causa a ser revertido em favor da 

reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem 

como condeno ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos 

do art. 85, §2°, CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga __________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

JERCINA CHAVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000383-36.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JERCINA CHAVES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente e sem notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. De início, rejeito a preliminar de 

ausência de documento indispensável à propositura da ação, vez que o 

nome da autora encontra-se, de fato, inscrito com a dívida debatida no 

SPC/SERASA, conforme consulta realizada por este juízo. Analisadas as 

questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

que pese as alegações da parte autora, infere-se das telas do sistema 

interno apresentadas pela parte reclamada que a mesma possuía o 

contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo usufruído dos 

serviços de telefonia em aparelho celular de nº. 65-99965-2571durante 

período anterior à anotação de crédito (no período de 14/10/2016 até 

25/05/2017), sendo que as faturas emitidas eram enviadas para a cidade 

que reside a autora. Ademais, a autora contratou o plano referido 

mediante gravação telefônica apresentada pela ré, sendo que no ato da 

contratação a autora informou seu CPF, endereço e aceitou a prestação 

de serviços mensais de telefonia, afastando a possibilidade de fraude 

Além disso, verifica-se que a fatura inscrita no órgão de proteção ao 

crédito foi localizada pela requerida sem a respectiva baixa por 

inadimplência, assim, vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela 

parte reclamada em virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, 

consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a 

parte reclamada agiu em exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), vez que prestou o serviço e não teve a contraprestação da parte 

reclamante, não havendo, assim, o que se falar em inexistência do débito 

e indenização por dano moral. Assim, não há se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da parte reclamante se 

encontra eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 
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Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Por outro lado, diante da existência de dívida legítima e 

não quitada, de rigor reconhecer a procedência do pedido contraposto 

formulado pela ré. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para 

condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 

191,11, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento 

e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, 

condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé no 

equivalente a 10% do valor da causa a ser revertido em favor da 

reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem 

como condeno ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos 

do art. 85, §2°, CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga __________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000345-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ALICE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000345-24.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA ALICE ARAUJO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente e sem 

notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. De início, rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável à propositura da ação, vez que o extrato juntado 

pela autora foi extraído do próprio site do SPC, não tendo a parte ré 

apresentado prova em sentido contrário. Ainda, rejeito a impugnação ao 

comprovante de endereço da autora, eis que a ré não trouxe qualquer 

elemento de prova capaz de afastar a veracidade do documento anexado 

pelo autor para a declarar a localização do seu domicílio Analisadas as 

questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

que pese as alegações da parte autora, infere-se das telas do sistema 

interno apresentadas pela parte reclamada que a mesma possuía o 

contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo usufruído dos 

serviços de telefonia em aparelho celular de nº. 65-99615-5540 durante 

período anterior à anotação de crédito (de 06/05/2013 até 22/11/2011), 

sendo que as faturas emitidas eram enviadas para o exato endereço 

declinado pela autora na peça inicial. Ademais, a autora possui cadastro 

no sistema interno da requerida, foi apresentada a fatura negativada, bem 

assim há registro de pagamento de fatura durante a vigência do contrato, 

situação que afasta a hipótese de fraude. Além disso, verifica-se que a 

fatura inscrita no órgão de proteção ao crédito foi localizada pela 

requerida sem a respectiva baixa por inadimplência, assim, vislumbra-se 

que os serviços foram suspensos pela parte reclamada em virtude do 

inadimplemento da parte autora, sendo, consequentemente inscrita nos 

órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a parte reclamada agiu em 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), vez que prestou o 

serviço e não teve a contraprestação da parte reclamante, não havendo, 

assim, o que se falar em inexistência do débito e indenização por dano 

moral. Assim, não há se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que deve 

ser analisada, ela encontra-se no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este 

Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 

má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto 

porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Por outro lado, diante da existência de dívida legítima e não quitada, de 

rigor reconhecer a procedência do pedido contraposto formulado pela ré. 

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro 

lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte 

autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 120,82, quantia que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a 

8% do valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme 

prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga __________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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JAINE AGRIPINA DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000370-37.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JAINE AGRIPINA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente e sem notificação prévia, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. De início, 

rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável à propositura 

da ação, vez que o extrato juntado pela autora foi extraído site 

credenciado ao SPC, não tendo a parte ré apresentado prova em sentido 

contrário, de forma que há competência do Juizado Especial Cível. Ainda, 

rejeito a impugnação ao valor da causa, considerando que o autor 

pretende a inexigibilidade do valor de R$ 120,82, de forma que não há 

incompatibilidade com o valor de alçada deste Juizado. Analisadas as 

questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

que pese as alegações da parte autora, infere-se das telas do sistema 

interno apresentadas pela parte reclamada que a mesma possuía o 

contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo usufruído dos 

serviços de telefonia em aparelho celular de nº. 65-9923-4103 durante 

período anterior à anotação de crédito, sendo que as faturas emitidas 

eram enviadas para o endereço declinado pela autora na peça inicial. 

Ademais, a autora possui cadastro no sistema interno da requerida, foi 

apresentada a fatura negativada, bem assim há registro de pagamento de 

fatura durante a vigência do contrato, situação que afasta a hipótese de 

fraude. Além disso, verifica-se que a fatura inscrita no órgão de proteção 

ao crédito foi localizada pela requerida sem a respectiva baixa por 

inadimplência, assim, vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela 

parte reclamada em virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, 

consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a 

parte reclamada agiu em exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), vez que prestou o serviço e não teve a contraprestação da parte 

reclamante, não havendo, assim, o que se falar em inexistência do débito 

e indenização por dano moral. Assim, não há se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Por outro lado, diante da existência de dívida legítima e não 

quitada, de rigor reconhecer a procedência do pedido contraposto 

formulado pela ré. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para 

condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 

120,82, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento 

e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de 

agosto de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

__________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE MARIA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000654-45.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DENIZE MARIA NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente e sem 

notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. De início, rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável à propositura da ação, vez este juízo verificou 

que, de fato, existe a negativação discutida no SPC/SERASA, não tendo a 

parte ré apresentado prova em sentido contrário, de forma que há 

competência do Juizado Especial Cível. Analisada a questão preliminar, 

julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

que pese as alegações da parte autora, infere-se das telas do sistema 

interno apresentadas pela parte reclamada que a mesma possuía o 

contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo usufruído dos 

serviços de telefonia em aparelho celular de nº. 65-9906-1328 durante 

período anterior à anotação de crédito, sendo que as faturas emitidas 

eram enviadas para a cidade que reside a autora. Ademais, a autora 

possui cadastro no sistema interno da requerida, bem assim há registro de 

pagamento de fatura durante a vigência do contrato, situação que afasta a 

hipótese de fraude. Além disso, verifica-se que a fatura inscrita no órgão 

de proteção ao crédito foi localizada pela requerida sem a respectiva 

baixa por inadimplência, assim, vislumbra-se que os serviços foram 

suspensos pela parte reclamada em virtude do inadimplemento da parte 

autora, sendo, consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao 

crédito. Portanto, a parte reclamada agiu em exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), vez que prestou o serviço e não teve a 

contraprestação da parte reclamante, não havendo, assim, o que se falar 

em inexistência do débito e indenização por dano moral. Assim, não há se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por outro lado, diante da 

existência de dívida legítima e não quitada, de rigor reconhecer a 

procedência do pedido contraposto formulado pela ré. Diante de todo o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento da obrigação no valor de R$ 106,96, quantia que deverá ser 

corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 

1% ao mês, a partir desta decisão. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

__________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Diamantino/MT, 20 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000419-78.2018.8.11.0005. REQUERENTE: EDIVALDO LINO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com 

base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Rejeito a preliminar de ausência de consulta de negativação 

extraída no balcão, vez que tal exigência, embora recomendável, não dá 

azo à extinção do processo sem julgamento do mérito, até porque este 

juízo verificou a existência da negativação debatida (id. 12819456, p. 1/3). 

Rejeito, ainda, a preliminar de incompetência territorial, vez que o autor 

apresentou comprovante de endereço e pelo fato de que em consulta ao 

site SPC, extrai-se que o autor reside na comarca de Diamantino/MT. 

Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque 

negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do débito 

gerador da dívida através da juntada do contrato do Plano de Telefonia 

Móvel “Vivo Controle” celebrado entre as partes na data de 12 de 

dezembro do ano de 2013, sendo este período anterior à negativação 

debatida. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

contratação do débito pela autora, considerando a existência de 

pagamentos do plano de telefonia e do cadastro interno do consumidor, 

tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por outro lado, teve o autor a oportunidade de demonstrar a 

quitação dos débitos o eventual cancelamento do plano em impugnação, 

situações que não foram comprovadas. Nesta senda, tendo a requerida 

comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em relação 

aos documentos juntados pela reclamada. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por 

outro lado, de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às 

faturas devidas e não quitadas no valor de R$363,06 (trezentos e 

sessenta e três reais e seis centavos). Imperioso mencionar, inclusive, 

que se há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos 

fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Desta forma, 

verifica-se que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de 

má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou 

versão absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que 

não possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro 

lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte 

autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 363,06 quantia que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 

10% do valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme 

prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. 

Revogo os benefícios da justiça gratuita. Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 20 de 

agosto de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 20 de agosto de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001150-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. (AUTOR(A))

L. A. L. (AUTOR(A))

R. M. P. R. (ADVOGADO(A))

I. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. (RÉU)

M. S. (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre a justificativa sob ID 

12871543 e documentos no prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 162233 Nr: 1343-78.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMDSCDS, AEMDSCDS, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FRANÇA TAVARES 

- OAB:MT 20490

 Vistos etc.

Considerando o interesse do executado na realização de audiência de 

conciliação, defiro o pedido e designo audiência para o dia 06/09/2018 às 

13h:50min.
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Intimem-se as partes, Aline Emanuele Menezes, o menor Rodrigo 

Emmanuel representado por sua genitora e o executado para 

comparecerem ao ato.

Vista ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000903-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Intimo a parte requerente da decisão do ID 14007791 bem como da 

audiência designada conforme certidão abaixo transcrita: "O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 10 de outubro 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, 16 de agosto de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Assinado eletronicamente por: INES SCHUSTER 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 14773385 18081607520007900000014491217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000664-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Intimo a parte requrente da decisão do ID 14227102, bem como da 

audiência designada conforme certidão abaixo transcrita: "O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 10 de outubro de 2018, às 

13h30min, 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, 15 de maio de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000666-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Intimo a parte requerente da dicesão do ID 14257660, bem como audiência 

designada conforme certidão abaixo transcrita: "O GESTOR JUDICIÁRIO 

DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 10 de outubro de 2018, às 

14h00min, 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, 16 de agostoo de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Assinado eletronicamente por: INES SCHUSTER 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 14773946 18081608401350600000014491774

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005519-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimo a parte requerente da decisão do ID 12171402, bem como da 

audiência designada confore certidão abaixo transcrita: "O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 17 de outubro de 2018, às 

14h00min, 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, 16 de agostoo de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Assinado eletronicamente por: INES SCHUSTER 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 14774062 18081608442302000000014491889

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000044-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA MORAES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PRIMAVERA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Autos nº 1000044-49.2018.8.11.0037 C E R T I D Ã O O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 17 de outubro de 2018, às 

14h30min, 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 
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devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 16 de agosto de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004831-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANI MANOEL LAURINDO (EXEQUENTE)

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME GARCES MARTINS FILHO (EXECUTADO)

JOSE EDUARDO PENA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004831-53.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVANI MANOEL LAURINDO 

EXECUTADO: JAIME GARCES MARTINS FILHO, JOSE EDUARDO PENA 

Vistos etc. Os títulos de crédito (notas promissórias) foram emitidos em 

favor da empresa Sinal Verde Participações S/A, parte legítima para 

figurar no polo ativo da ação, ante a inexistência de comprovação do 

endosso. Destarte, em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte exequente para comprovar a legitimidade 

ativa, mediante apresentação do endosso, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção processual. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 18 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004832-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

ALVANI MANOEL LAURINDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME GARCES MARTINS FILHO (EXECUTADO)

JOSE EDUARDO PENA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004832-38.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVANI MANOEL LAURINDO 

EXECUTADO: JAIME GARCES MARTINS FILHO, JOSE EDUARDO PENA 

Vistos etc. Os títulos de crédito (notas promissórias) foram emitidos em 

favor da empresa Sinal Verde Participações S/A, parte legítima para 

figurar no polo ativo da ação, ante a inexistência de comprovação do 

endosso. Destarte, em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte exequente para comprovar a legitimidade 

ativa, mediante apresentação do endosso, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção processual. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 18 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005267-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BORTOLON MOREIRA (ADVOGADO(A))

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUAXE CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005267-12.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: GUAXE CONSTRUTORA LTDA 

Vistos etc. Cumpra-se a ordem de busca e apreensão, nos termos da 

decisão que concedeu a liminar, servindo cópia de mandado. Quando a 

parte interessada requerer diretamente ao juízo da Comarca onde foi 

localizado o veículo ou outro bem com vistas a sua apreensão, sempre 

que o bem estiver em Comarca distinta daquela onde tramita a ação, 

conforme o artigo 3º, §§ 12 e 15 do Decreto-Lei nº 911/1969, o pedido 

será distribuído e registrado da seguinte maneira (CNGC, art.633): > I – 

Livros Requerimento Avulso, Processo Civil, e do Trabalho, Classe 

Petição, Assunto Direito Civil: Alienação Fiduciária. Destarte, proceda com 

a alteração sistêmica necessária. O juízo do processo originário será 

comunicado da apreensão do bem e/ou veículo, via malote digital e 

providenciará a intimação da instituição financeira para retirá-lo do local 

depositado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas (CNGC, 

art.636). Qualquer questionamento acerca da decisão deverá ser feito no 

juízo do processo originário (CNGC, art.637). Cumprido o ato e exaurida a 

finalidade do procedimento, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Oficie-se. Expeça-se o necessário. Às providências, 

na forma normativa. Primavera do Leste (MT), 11 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005291-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SCHMITT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005291-40.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: FERNANDO SCHMITT Vistos etc. Intime-se a parte 

interessada, por intermédio do respectivo advogado, para apresentar a 

carta precatória subscrita pela autoridade judiciária, bem como para 

efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais de ingresso, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, 

art.290) Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 11 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005293-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR FREO (REQUERIDO)

UNION AGRO LTDA - ME (REQUERIDO)

MARLON CRISTIANO BUSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005293-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO MERCANTIL DO 

BRASIL SA REQUERIDO: UNION AGRO LTDA - ME, MARLON CRISTIANO 

BUSS, ADIR FREO Vistos etc. Intime-se a parte interessada, por intermédio 

do respectivo advogado, para apresentar a carta precatória devidamente 

subscrita pela autoridade judiciária, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001864-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA VIANA CORA (ADVOGADO(A))

EVERTON SCHULTZ DE BARROS (ADVOGADO(A))

OLIVEIRA E CAMERA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT AZZI MOSER - ME (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 10752011, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: "O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento 

a determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 15h00min, 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, 16 de 

agosto de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Assinado 
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e l e t r o n i c a m e n t e  p o r :  I N E S  S C H U S T E R 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 14774341 18081608571932200000014492167

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002555-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINEU BANISKI (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 13065700, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. " Em 

cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 17 de outubro de 2018, às 15h30min, 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, 16 de agosto de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002184-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR(A))

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Autos nº 1002184-85.2018.8.11.0037 C E R T I D Ã O O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 17 de outubro de 2018, às 

16h00min, 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, 16 de agosto de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002629-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IU SEGUROS S.A. (RÉU)

 

Autos nº 1002629-06.2018.8.11.0037 C E R T I D Ã O O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 17 de outubro de 2018, às 

16h30min, 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, 16 de agosto de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001986-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN (ADVOGADO(A))

BRUNO DE SOUZA ROCHA (AUTOR(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 13079210, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO TRANSCRITA 

: "O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento 

a determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 17h00min, 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, 16 de 

agosto de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005663-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LINDAURA SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005663-86.2018.8.11.0037. AUTOR: LINDAURA SOUZA DE OLIVEIRA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Verificada a irregularidade da representação da parte, suspendo o curso 

processual e determino a intimação da autora para saneamento do vício, 

mediante apresentação do instrumento de mandato outorgado ao 

causídico subscritor da petição inicial, em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção processual, nos termos do artigo 76, §1º, I, do Código de 

Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004817-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVAN GUIMARAES PEREIRA (ADVOGADO(A))

GELFE VESSONI (REQUERENTE)

VERA LUCIA VESSONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

DOMITILA SANTA BASSO DALTROZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004817-69.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GELFE VESSONI, VERA 

LUCIA VESSONI REQUERIDO: DOMITILA SANTA BASSO DALTROZO 

Vistos etc. Designo audiência para a oitiva das testemunhas para a data 

de 05 de setembro de 2018, às 16h30min. Cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art.455). A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 
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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 (CPC, 

art.455, §1º). Comunique-se ao Juízo Deprecante. Intimações pertinentes 

(CPC, art.261, §2º). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004937-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOIVA DE ANDRADE SCHWERZ (ADVOGADO(A))

MARISTELA SCHMAEDECKE (ADVOGADO(A))

EDELSON EDEMAR MEINENN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA DALMOLIN FEDRIGO (ADVOGADO(A))

NILO FEDRIGO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIS ANOVIT (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004937-15.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDELSON EDEMAR MEINENN 

REQUERIDO: NILO FEDRIGO Vistos etc. Designo audiência para a oitiva da 

testemunha Luis Anovit para a data de 05 de setembro de 2018, às 

17h30min. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). 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 (CPC, art.455, §1º). Comunique-se ao Juízo Deprecante. 

Intimações pertinentes (CPC, art.261, §2º). Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 17 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005303-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR FERNANDO BALDANI (ADVOGADO(A))

THEREZA FONTANA MAIA (REQUERENTE)

DEMESIO MAIA (REQUERENTE)

ADEMAR BALDANI (ADVOGADO(A))

DIONISIO APARECIDO TERCARIOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANTONIO TORQUATO PAREDES SOBRINHO (REQUERIDO)

EDMAR DE JESUS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARIA TEREZA MAIA TORQUATO PAREDES (REQUERIDO)

ISOLDE SARTORETO MEDEIROS (REQUERIDO)

GERSON JOSE BENELI (ADVOGADO(A))

JOSE MAIA MEDEIROS (REQUERIDO)

 

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, bem cmo de despacho do ID 14830649.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000455-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERNANDES RABELO (ADVOGADO(A))

PATRICIA JACOB (AUTOR(A))

MARIANA ALBUQUERQUE RABELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000455-58.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança Requerente: Patricia 

Jacob Requerida: Itaú Seguros S/A Vistos etc. A prova pericial já foi 

deferida por ocasião do saneamento do processo (Id. 11071790), sem 

questionamento por meio recursal, motivo pelo qual deve ser realizada sob 

pena de cerceamento de defesa. Outrossim, a impugnação ao valor dos 

honorários periciais não procede, eis que a proposta foi formalizada de 

acordo com o critério de razoabilidade. Além disso, deve-se levar em 

consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo 

exigido para a sua execução e a importância para a causa. Assim sendo, 

arbitro os honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) 

reais. Intime-se a parte requerida para proceder ao depósito da 

importância dos honorários periciais, em 15 (quinze) dias (CPC, art.95, 

§1º), sob pena de preclusão probatória O perito deve informar ao Juízo a 

data e horário para a realização da prova técnica, para o fim de viabilizar o 

cumprimento do disposto no artigo 474 do Código de Processo Civil. O 

perito protocolará o laudo em juízo, no prazo de 60 (sessenta) dias (CPC, 

art.477). O perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, 

devendo constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no 

Conselho Regional; 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. Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação, em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, §1º). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 13 

de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005303-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR FERNANDO BALDANI (ADVOGADO(A))

THEREZA FONTANA MAIA (REQUERENTE)

DEMESIO MAIA (REQUERENTE)

ADEMAR BALDANI (ADVOGADO(A))

DIONISIO APARECIDO TERCARIOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANTONIO TORQUATO PAREDES SOBRINHO (REQUERIDO)

EDMAR DE JESUS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARIA TEREZA MAIA TORQUATO PAREDES (REQUERIDO)

ISOLDE SARTORETO MEDEIROS (REQUERIDO)

GERSON JOSE BENELI (ADVOGADO(A))

JOSE MAIA MEDEIROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005303-54.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DEMESIO MAIA, THEREZA 

FONTANA MAIA REQUERIDO: ANTONIO TORQUATO PAREDES 

SOBRINHO, MARIA TEREZA MAIA TORQUATO PAREDES, JOSE MAIA 

MEDEIROS, ISOLDE SARTORETO MEDEIROS Vistos etc. I) Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo cópia de mandado, com urgência ante a 

proximidade da audiência. II) Comunique-se ao Juízo Deprecante. III) 

Cumprido o ato e procedidas as baixas e anotações necessárias, 

devolva-se com as nossas homenagens. IV) Às providências. Primavera 

do Leste (MT), 18 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65622 Nr: 5435-46.2009.811.0037

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

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

 PARTE AUTORA: KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLA MENDES DOMINGOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA - 

OAB:108.273-A, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117689 Nr: 45-56.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, FERNANDA CARDOSO DE ALMEIDA DIAS DA ROCHA 

- OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 

246.281, GABRIELA AMORIM KRON DEBASTIANI - OAB:SP 331.813, 

GUILHERME MONTEBUGNOLI ZILIO - OAB:SP/ 278.167, MARCUS 

VINICIUS PEREIRA LUCAS - OAB:SP 285.739, MARIA BEATRIZ RIZZO - 

OAB:SP 306.311, MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - OAB:SP 

391.132, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT, NATÁLIA DINIZ DA SILVA - OAB:SP 289.565, ROGERIO 

CARMONA BIANCO - OAB:SP 156.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Executado para 

manifestar-se acerca do calculo atualizado do debito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65622 Nr: 5435-46.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLA MENDES DOMINGOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA - 

OAB:108.273-A, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação:AUSENTE no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 52064 Nr: 236-77.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINTHO PEREIRA DE AZEVEDO, DIVAIR APARECIDO 

DE PIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, TAISE PINTO DE LARA 

DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 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 das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 12498 Nr: 1225-64.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Tomazzi Dalla Nora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO FRANCISCO LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:MT 5.089-B

 Certifico que nesta data os advogados das PARTES ficam INTIMADOS 

para manifestarem acerca o cálculo de fl.371. Prazo de 15(quinze) dias .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 12498 Nr: 1225-64.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Tomazzi Dalla Nora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO FRANCISCO LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:MT 5.089-B

 Certifico que nesta data o advogado do REQUERIDO fica INTIMADO da 

penhora online, fls. 370, para querendo opor embargos, o faça no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5324 Nr: 877-17.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, Joana Reiche, PEDRO REICHE 

NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 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.: 4848 Nr: 67-76.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSÉ GUADAGNIN, VALDECI 

ANTONIO GUADAGNIN, ARNILDO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 Processo nº 67-76.1997.811.0037 (Código 4848)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A

 Executado: Vanderlei José Guadagnin

Executado: Valdeci Antonio Guadahnin

 Executado: Arnildo Guadagnin

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial anexo.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.238).

Em seguida, imediata conclusão.

Às providências.

 Primavera do Leste (MT), 15 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133443 Nr: 5546-54.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NATALINA GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:MT/ 13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:MT-3.928

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados das partes para 

manifestarem-se, acerca do v. acórdão, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120215 Nr: 2690-54.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGADA OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119717 Nr: 2158-80.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINHO MATOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados das partes para 

manifestarem-se, acerca do v. acórdão, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171469 Nr: 8698-76.2015.811.0037

 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: CLEBER HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, 

RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Requerido para 

manifestar-se acerca da Impugnação ao Cumprimento de Senteça, no 

prazo legal

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005267-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BORTOLON MOREIRA (ADVOGADO(A))

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUAXE CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão NÚMERO DO PROCESSO: 

1005267-12.2018.8.11.0037 PARTE AUTORA: REQUERENTE: RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA PARTE RÉ E QUALIFICAÇÃO: 

Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos para 

entregar/desentranhar o mandado do ID 14687870. O mesmo deverá ser 

cumprido no seguinte endereço: Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA 

Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° 460- BAIRRO CENTRO LESTE- 

NESTA CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ZONA 03

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000183-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTE PEDROSA FIGUEIRA (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO (ADVOGADO(A))

KIRST & KIRST LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (EXECUTADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000183-64.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: KIRST & KIRST LTDA 

- ME, JOAO PAULO DE TARSO KIRST Vistos, Defere-se o pedido de ID 

12093852. Procedeu-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio 

de ativos financeiros nas contas do executado João Paulo de Tarso Kirst, 

conforme documento anexo. Considerando que o bloqueio resultou no 

valor de R$ 158,91, intime-se o executado João Paulo de Tarso Kirst, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que tome 

ciência do bloqueio e no prazo de 5 (cinco) dias, caso queira, se 

manifeste acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo o 

executado alegar/comprovar que as quantias indisponíveis são 

impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil). Após, 

intime-se a exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 06 de julho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000845-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (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 : 

1000845-28.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO 

GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA Visto, Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL 

S/A contra MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA, JOSÉ ANTONIO 

GONÇALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, ambos 

qualificados. As partes informaram que realizaram acordo extrajudicial 
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(13276893) e requerem a extinção do presente feito. É o relatório. 

Fundamenta-se e Decide-se. Fortes nesses fundamentos, ante a 

informação de realização de acordo, o Estado-Juiz julga extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA o 

acordo entabulado pelas partes para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Determina-se a suspensão do processo até 28/04/2028, nos 

termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil. 

Proceda-se a penhora, conforme disposto na Cláusula Décima nona, item 

II. Custas conforma acordado entre as partes. Honorários conforme 

convencionado. Por fim, como as partes renunciaram ao prazo recursal, 

então, HOMOLOGO-O, e, com isso, certifique-se nos autos, a Senhora 

Gestora Judiciária do trânsito em julgado, dando-se as devidas 

comunicações, anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente 

feito. Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000977-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI LORENZZON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000977-51.2018.8.11.0037. AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: SIDNEI LORENZZON Visto, Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO contra SIDNEI 

LORENZZON, ambos qualificados. As partes informaram que realizaram 

acordo extrajudicial (13812801) e requerem a extinção do presente feito. É 

o relatório. Fundamenta-se e Decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz 

HOMOLOGA o acordo entabulado pelas partes para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Determina-se a suspensão do processo até 

31/08/2021, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código 

de Processo Civil. Fortes nesses fundamentos, ante a informação de 

realização de acordo, o Estado-Juiz julga extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil. Custas conforma acordado entre as partes. Honorários conforme 

convencionado. Por fim, como as partes renunciaram ao prazo recursal, 

então, HOMOLOGO-O, e, com isso, certifique-se nos autos, a Senhora 

Gestora Judiciária do trânsito em julgado, dando-se as devidas 

comunicações, anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente 

feito. Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de julho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003918-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE JESUS DO ESPIRITO SANTO CAITANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003918-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: TEREZA DE JESUS DO ESPIRITO 

SANTO CAITANO Visto. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta 

por Banco Bradesco Financiamentos S.A contra Tereza de Jesus do 

Espirito Santo Caitano, ambos já qualificados. Com a inicial vieram 

documentos. Despacho inicial, determinando a intimação da parte 

requerente, para emendar a petição inicial, apresentando o comprovante 

de mora do devedor (id. 13737237). Petição pela parte requerente, 

pugnando pelo prosseguimento do feito (id. 14074383). O requerente 

pugna pela desistência da ação (id.13429147). É o relatório. Decido. 

Considerando que a parte autora requereu a desistência da ação e a parte 

requerida não foi devidamente citada, homologo por sentença o pedido de 

desistência da ação (id. 13429147) para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, bem como a desistência do prazo recursal. Fortes nesses 

fundamentos, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em 

consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Determino que 

as custas e taxas judiciarias deverão ser pagas pelo requerente. 

Verifica-se que não há restrições nestes autos a serem baixadas por este 

juízo. Certifique-se nos autos o trânsito em julgado, dando-se as devidas 

comunicações, anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente 

feito. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema PJE. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 24 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005699-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

CATARINA ALBERTTI PIOVEZAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005699-31.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CATARINA ALBERTTI PIOVEZAN RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Visto. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c antecipação de tutela, proposta por CATARINA 

ALBERTTI PIOVEZAN contra UNIMED CUIABA – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, todos qualificados. Alega a requerente possuir, 

atualmente, 88 anos de idade, padecendo das comorbidades CDI 10 S 32.0 

(Fratura de vértebra lombar) e M54.4 (Lumbago com ciática), conforme 

constante em laudo (id. 14711547). Alega que aderiu ao plano de saúde 

em 01/03/2003, de abrangência nacional, possuindo 15 anos de adesão 

ao referido plano de saúde. Aduz que ante a enfermidade acometida, 

recomendou-se a assistência de Home Care (Assistência Domiciliar), para 

fins de tratamento de saúde e melhoria na qualidade de vida. Informa que 

tentou administrativamente requerer o benefício sendo que, em 

09/08/2018, aportou a resposta negativa pelo requerido ao tratamento 

recomendado e indicado pelos médicos (id. 1471967). Assevera que, em 

síntese, o requerido aduz que o contrato do plano de saúde da requerente 

não possui tal cobertura; que o serviço é fornecido por liberalidade pela 

promovida somente nas cidades de Várzea Grande e Cuiabá; que inexiste 

hospital de retaguarda a garantir a re-internação nos casos de 

agravamento da enfermidade. Com isso, inicialmente requer que sejam 

concedidos os benefícios da assistência judiciaria gratuita, a concessão 

de tutela para que a requerida preste o serviço solicitado de assistência 

domiciliar de Home Care e, no mérito, que seja julgado procedente os 

pedidos iniciais. É o relatório. Fundamento. Decido. Estabelece o artigo 300 

do Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A evidência da 

probabilidade do direito alegado pela autora está presente nas alegações 

iniciais e documentos constante nos autos (id. 14711547), aditivo 

contratual (id. 14711988), contrato de prestação de serviços médicos e 

hospitalares n° 4950 (id. 1411988). Ademais, conforme documento 

acostado (id. 14711967), a requerida informa que o referido serviço, 

embora não esteja em contrato a sua cobertura, é prestado pela 

operadora por mera liberalidade (...) mediante o cumprimento dos critérios 

técnicos para a sua inclusão em atendimento domiciliar (home care). 

Ressalta-se que, conforme documentos anexos, a requerente é idosa, 

sofre de várias doenças, as quais impossibilitam suas atividades 

cotidianas, necessitando de auxilio total para banho, alimentação e 

higienização para tanto. Nesse sentido, colaciono entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR - REJEITADA – TRATAMENTO MÉDICO 

EM ÂMBITO DOMICILIAR (“HOME CARE”) – NEGATIVA DE COBERTURA - 

DIREITO DO CONSUMIDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.“(...) 1. O serviço de Home Care 

(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar 

contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do 

plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos 

de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (...).” 

(AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE,TERCEIRA.TURMA,julgadoem20/06/2017,DJe26/06/2017).“(...) 4 

- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem 
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contratação específica, o serviço de internação domiciliar ('home 

care')pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que 

observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a 

concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas 

hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo 

diário em hospital. - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. 

Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." 

(REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

Terceira Turma, DJe15/6/2015). Não é razoável reduzir honorários 

advocatícios, quando arbitrados em valor moderado, sem o risco de aviltar 

a remuneração do profissional. (TJ/MT AP 137998/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

10/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)”. De outro giro, constata-se que 

o perigo de dano está demonstrado, uma vez que a demora na prestação 

dos serviços poderá ocasionar grave lesão a requerente, podendo levá-la 

a óbito, pois está sem os cuidados médicos necessários para manutenção 

de sua saúde. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência e DETERMINO 

que a parte requerida disponibilize ou custeie, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a prestação do serviço de internação domiciliar por meio do 

home care, fornecendo as especialidades solicitadas, sob pena de multa 

diária que fixa-se em 1.000,00 ( mil reais) em caso de descumprimento da 

presente decisão. Outrossim, sem prejuízo ao acima exposto e de acordo 

com o artIGO 3º, §3º, do Código de Processo Civil, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Desta forma, em 

respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 20 de setembro de 2018, às 16h40min, a ser 

realizada pelo conciliador, na “sala de conciliação” na sede do Fórum. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não 

comparecer na sessão designada, independente de intimação, o réu 

poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. Apresentada 

contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias. Defiro os benefícios da assistência judiciaria 

gratuita em favor da autora e a prioridade na tramitação do feito, 

considerando que a autora é pessoa idosa (88 anos de idade). Autorizo 

os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, do Código de Processo 

Civil. 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 Código de Processo Civil, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003433-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO SANTANA CARDOSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1003433-08.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DIEGO SANTANA CARDOSO Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão manejada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A contra 

Diego Santana Cardoso, ambos qualificados, formulado com base no Dec. 

lei 911/69. Junta documentos. Deferida a liminar (id. 9857918). O veiculo 

foi apreendido. No mesmo ato procedeu-se a citação do requerido, 

conforme a certidão (id. 9883241). Auto de busca, apreensão e depósito 

(id. 9883863). Intimado, o requerente pleiteia que seja proferida a 

sentença, julgando procedente a demanda, consolidando a posse e 

propriedade do bem(10907655). A seguir, vieram-me os autos conclusos 

para sentença. É o relato. Fundamento. Decido. A ação de busca e 

apreensão tem por escopo fazer valer a garantia (alienação fiduciária), em 

caso de inadimplemento contratual. O requerido foi devidamente citado (p. 

9883241), contudo, não contestou a ação e não efetuou o depósito judicial 

da integralidade da dívida, sendo, portanto, revel, de modo que é cabível o 

julgamento antecipado da lide com fundamento no artigo 355, II do 

CPC/2015. Nesse passo, em que pese tal presunção ser relativa, as 

alegações do autor, encontram respaldo no conjunto probatório, 

especialmente no contrato acostado com a inicial, que comprova o negócio 

entabulado entre as partes; e os documentos que comprovam a 

constituição em mora da requerida. Assim, presumindo-se que os fatos 

alegados na inicial são verdadeiros, impondo-se, assim, a procedência da 

ação, a fim de consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do bem 

em prol da instituição financeira contratada, ora requerente. Diante do 

exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

consolidar nas mãos do autor a posse direta do bem, possibilitando a 

expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial dos bens. 

Oficie-se o DETRAN desta Comarca, comunicando estar autorizado a 

proceder à transferência para autora ou a terceiros que indicar. Não há 

restrições a serem baixadas por este juízo. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que se fixa no montante de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil). 

Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publique-se e registre-se a 

presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 24 de 

julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002217-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANIO GOMES ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002217-75.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: SANIO GOMES ALVES Vistos. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta pelo Banco Itaucard S/A contra Sanio Gomes Alves, 

ambos já qualificados. Recebida a inicial, deferiu-se o pedido liminar, 

determinando a busca e apreensão do veículo objeto da lide (ID 

12842212). No ID 13419804, o autor requer a desistência do feito e do 

prazo recursal, bem como a baixa de eventuais restrições inseridas no 

veículo do requerido em razão da presente ação. Decido. Diante do 

exposto, homologo por sentença o pedido de desistência da ação (ID 

13419804), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC, bem como, 

a desistência do prazo recursal. Fortes nesses fundamentos, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 

485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e taxas judiciarias pagas (ID 

12754989). Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. 

Verifico que não consta nenhuma restrição judicial a ser baixada por este 

juízo. Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária, do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito. Publicada e registrada a 

presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de 

julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003063-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU ANTONIO LIMBERGER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003063-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ROMEU ANTONIO LIMBERGER Vistos. Defiro o pedido 

constante no Id. 13291228) e em consonância com o disposto no art. 313, 

II do Código de Processo Civil, determino a suspensão pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o 

prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no 
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prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 27 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003813-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1 0 0 3 8 1 3 - 9 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DELATORRE 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda 

contra Delatorre Comércio de Veículos Ltda, ambos já qualificados. 

Intimado para emendar a petição inicial, apresentando o comprovante de 

mora do devedor (ID 13736645), o requerente juntou aos autos 

instrumento de protesto (ID 13824434). No ID 14296068, o autor requer a 

desistência da ação, sem resolução do mérito, bem como, a baixa de 

eventuais restrições inseridas no veículo ou no nome do requerido. 

Decido. Diante do exposto, homologo por sentença o pedido de 

desistência da ação (ID 14296068), para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do CPC. Fortes nesses fundamentos, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal. Custas e taxas judiciarias pagas (ID 13721094). Sem 

honorários, uma vez que não se formou o contraditório. Verifico que não 

consta nenhuma restrição judicial a ser baixada por este juízo. Com o 

trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 27 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003243-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

RODRIGO FRASSETTO GOES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER LOPES CANDIDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002121-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIO FERNANDO CASTANON LELES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002121-60.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: KASSIO FERNANDO CASTANON LELES Vistos. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Volkswagen S/A contra 

Kassio Fernando Castanon Leles, ambos qualificados. As partes 

entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e extinção do 

processo com a renúncia ao prazo recursal, bem como, a baixa de 

eventuais restrições inseridas no veículo da parte requerida (ID. 

13485589). É o relatório. Fundamento e decido. Forte nesses 

Fundamentos, homologo o acordo de ID 13485589, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, bem como, a desistência do prazo recursal. Em 

consequência, julgo extinto este feito, com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas e 

taxas pagas (ID 13085478). Honorários conforme convencionados entre 

as partes. Não há baixas a serem realizadas por este juízo. Certifique-se 

nos autos, a Senhora Gestora Judiciária, do trânsito em julgado, dando-se 

as devidas comunicações, anotações e baixas necessárias, arquive-se o 

presente feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 27 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003272-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

MARIA RAQUEL BELCULFINE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004807-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004807-25.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

EDVALDO ALVES FERREIRA Vistos. A ausência de prova da entrega da 

notificação extrajudicial, ainda que a devedora tenha descumprido a 

obrigação contratual ligada à informação de seu novo endereço, não 

comprova a constituição em mora, sendo incabível, portanto, a concessão 

da liminar, ante a falta requisito de procedibilidade à ação de busca e 

apreensão (artigos 2º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei nº 911/69). O credor 

possui outro meio para constituir àquela em mora, mesmo diante do 

endereço incorreto, qual seja, o protesto do título e a intimação por edital 

(Agravo de instrumento nº 897.053-0/0, Rel. Des. Rocha de Souza, 32ª 

Câmara de Direito Privado). Assim, a ausência do preenchimento dos 

requisitos estampados pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 

equivale a não comprovação da mora da agravada, de modo que inviável 

se mostra o decreto de apreensão do bem. Corroboram esse 

entendimento os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E 

APREENSÃO. PROVA DA MORA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 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. 

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem 

revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não 

esgotou as tentativas para localizar o devedor. Alterar esse entendimento 

demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado 

em recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp n. 357.407/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 3/12/2013, DJe 3/2/2014). 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA NÃO HAVER 

PROVA DA NOTIFICAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão de 

medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do 

inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está 

condicionada, exclusivamente, à mora do devedor, que, nos termos do art. 

2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta 

registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou 

pelo protesto do título, a critério do credor. 2. No presente caso, o Tribunal 

de origem se pronunciou expressamente sobre a ausência de 

comprovação do envio da notificação extrajudicial, mediante juntada do 

Aviso de Recebimento - AR. Dessa forma, o acolhimento da pretensão 
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recursal no sentido de que teria ocorrido a constituição em mora do 

devedor, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias 

estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas 

carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no 

REsp n. 1.194.119/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013). Ante o exposto, 

intime-se o autor para comprovar a mora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 27 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000398-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN JOYCE ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000398-06.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MIRIAN JOYCE ALVES PEREIRA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em 

face de MIRIAN JOYCE ALVES PEREIRA, devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 13565091, a parte requerente pugnou pela desistência da 

ação, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. É o relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que a parte requerente informou o 

desinteresse no prosseguimento do feito, oportunidade em que pugnou 

por sua extinção. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de julho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003690-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINALDO TAVARES ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003690-96.2018.8.11.0037. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: 

JOSINALDO TAVARES ALVES Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por Banco Bradesco S.A contra Josivaldo Tavares Alves, ambos 

qualificados. Preenchidos os requisitos, recebo a exordial nos seus 

precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em consonância com o artigo 334 

do Código de Processo Civil, designa-se o dia 13/09/2018, às 15h20min, 

para sessão de conciliação (art. 165, do NCPC). Conste que a sessão 

será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”. Cite(m)-se o(s) réu(s) com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da data da audiência. Caso as partes não tenham interesse 

na composição consensual, deverão manifestar-se expressamente, 

cabendo à parte requerida manifestar seu desinteresse por meio de 

petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência. Conste que o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu 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. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer na 

sessão designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.335 do CPC. Apresentada contestação, e sendo alegado fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, intime-se o 

requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a sessão designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via 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. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 26 

de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001987-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTHYERES RIBEIRO BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001987-33.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALTHYERES RIBEIRO BORGES 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A contra Althyeres 

Ribeiro Borges, ambos qualificados. Despacho (id. 12871477) 

determinando a intimação da parte autora para ajustar o valor da causa e 

efetuar/comprovar o recolhimento da diferença das custas e taxas 

judiciárias e apresentar comprovante de mora do devedor. O autor pugnou 

pela desistência da ação (id. 14105539). É o relato. Decido. O autor 

pugnou pela desistência da ação (id. 14105539). Diante do exposto, 

HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da ação (id. 

14105539), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Não 

há restrições a serem baixadas. Custas e Taxas pagas. Sem honorários, 

uma vez que não se formou o contraditório. Com o transito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publicada e 

registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003920-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA SOTT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003920-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIANA SOTT Vistos. A ausência 

de prova da entrega da notificação extrajudicial, ainda que a devedora 

tenha descumprido a obrigação contratual ligada à informação de seu 

novo endereço, não comprova a constituição em mora, sendo incabível, 

portanto, a concessão da liminar, ante a falta requisito de procedibilidade à 

ação de busca e apreensão (artigos 2º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei nº 

911/69). O credor possui outro meio para constituir àquela em mora, 

mesmo diante do endereço incorreto, qual seja, o protesto do título e a 

intimação por edital (Agravo de instrumento nº 897.053-0/0, Rel. Des. 

Rocha de Souza, 32ª Câmara de Direito Privado). Assim, a ausência do 

preenchimento dos requisitos estampados pelo artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69 equivale a não comprovação da mora da agravada, 

de modo que inviável se mostra o decreto de apreensão do bem. 

Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 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. 2. O recurso especial não comporta o exame de 

questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos 

autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem 

concluiu que a agravante não esgotou as tentativas para localizar o 

devedor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas 
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produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 357.407/RS, 

Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado 

em 3/12/2013, DJe 3/2/2014). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO 

QUE AFIRMA NÃO HAVER PROVA DA NOTIFICAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 

7/STJ. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão 

decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação 

fiduciária está condicionada, exclusivamente, à mora do devedor, que, nos 

termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada 

por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. No presente 

caso, o Tribunal de origem se pronunciou expressamente sobre a 

ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial, mediante 

juntada do Aviso de Recebimento - AR. Dessa forma, o acolhimento da 

pretensão recursal no sentido de que teria ocorrido a constituição em 

mora do devedor, demandaria a alteração das premissas 

fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o 

revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede 

de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no REsp n. 1.194.119/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013). 

Ante o exposto, intime-se o autor para comprovar a mora, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 27 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004238-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMAR OLIVEIRA DE MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004238-58.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ZILMAR OLIVEIRA DE MATOS Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por 

Banco Bradesco Financiamentos S.A contra Zilmar Oliveira de Matos, 

ambos qualificados. Deferiu-se a liminar (id. 9814272). Certidão negativa 

(id. 9905804). Na sequência, o autor pugnou pela desistência da ação (id. 

12901739). É o relato. Decido. O autor pugnou pela desistência da ação 

(id. 12901739). Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o pedido de 

desistência da ação (id. 129001739), para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do CPC. Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas e Taxas pagas. Sem honorários, uma vez 

que não se formou o contraditório. Com o transito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publicada e 

registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003354-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001727-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JULIANO SOUZA LANGARO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

1. COMUNICAÇÃO DE FALTA A PERÍCIA MÉDICA: Declaro que JULIANO 

SOUZA LANGARO,  Au to r  do  p rocesso  de  cód igo 

1001727-87.2017.8.11.0037, não compareceu a pericia médica 

previamente agendada para o dia 09/11/2017, conforme petição anterior 

anexada aos autos do processo. Informo ainda que esse perito que fez 

análise dos autos, preparação do “esqueleto para preenchimento”, 

deslocamento de Cuiabá para Primavera do Leste, e que a Autor não 

compareceu ou justificou sua ausência, sendo assim peço ao Juízo que, 

caso decida extinguir a possibilidade do exame pericial, considere esses 

fatos na eventualidade de devolução financeira do adiantamento dos 

honorários periciais, a possibilidade de recolhimento de 30% do valor total 

dos honorários para cobrir gastos operacionais. Cuiabá, 05 de janeiro de 

2018. Reinaldo Prestes Neto Médico Perito do Juízo CRM-MT 5329/ TEOT 

10399

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006157-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (AUTOR(A))

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SANTOS GAUDENCIO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003972-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TAVARES PASSOS (EXECUTADO)

A G PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ADEILDO LUIZ PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, tomar as devidas providências com 

relação a distribuição da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001245-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

PEDRO ELI MEDEIROS - ME (REQUERIDO)

ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004376-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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M. P. D. S. A. L. -. E. (REQUERIDO)

J. A. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004376-88.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: MICHELON PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - 

EPP, JOSE ALECIO MICHELON Vistos. Trata-se de ação de ação de busca 

e apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A contra MICHELON 

PRESTADORA DE SERVIÇOS, ambos qualificados. Petição pela parte 

autora informando o pagamento e requerendo a extinção da presente 

ação (id. 14306608). É o breve relato. Decido. O requerido purgou a mora, 

efetuando o pagamento integral da divida. Ressalte-se que a purgação da 

mora não leva à extinção do processo pela perda do objeto, mas sim à 

extinção com resolução do mérito pelo reconhecimento do pedido (id. 

14306608). Diante do exposto, com o recebimento do débito, JULGO 

EXTINTO o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “a”, do do Código de Processo Civil. Sem custas, pois já 

foram recolhidas (id. 13978180, 13978181, 13978193). Sem honorários 

advocatícios, pois a parte requerida não foi citada. Não há restrições a 

serem baixadas por este juízo. Com o trânsito em julgado desta, e 

observadas às formalidades legais, arquivem-se os autos. Publicada e 

registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003308-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ARILIANE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

THAISSA THALULA TERRES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000239-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO ANTONIO GNOATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000239-97.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: LAURO ANTONIO GNOATO Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta por BANCO DAYCOVAL S/A contra LAURO 

ANTONIO GNOATO, ambos qualificados, formulado com base no Dec. Lei 

911/69. Junta documentos. Deferiu-se a liminar, tendo sido efetivada a 

busca e apreensão do veiculo (id. 11748147). Citado, o requerido que se 

quedou inerte, conforme a certidão de id. 12198969. O requerente pleiteia 

que seja proferida a sentença, julgando procedente a demanda, 

consolidando a posse e propriedade do bem (id. 12351179). A seguir, 

vieram-me os autos conclusos para sentença. É o relato. Fundamento. 

Decido. A ação de busca e apreensão tem por escopo fazer valer a 

garantia (alienação fiduciária), em caso de inadimplemento contratual. O 

requerido foi devidamente citado, contudo, não contestou a ação e não 

efetuou o depósito judicial da integralidade da dívida, sendo, portanto, 

revel, de modo que é cabível o julgamento antecipado da lide com 

fundamento no artigo 355, II, do CPC/2015. Nesse passo, em que pese tal 

presunção ser relativa, as alegações do autor, encontram respaldo no 

conjunto probatório, especialmente no contrato acostado com a inicial, que 

comprova o negócio entabulado entre as partes; e os documentos que 

comprovam a constituição em mora da requerida. Assim, presumindo-se 

que os fatos alegados na inicial são verdadeiros, impondo-se, assim, a 

procedência da ação, a fim de consolidar a propriedade e posse plena e 

exclusiva do bem em prol da instituição financeira contratada, ora 

requerente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais e 

resolvo o mérito da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para consolidar nas mãos do autor a posse direta do bem, 

possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda 

extrajudicial dos bens. Oficie-se o DETRAN desta Comarca, comunicando 

estar autorizado a proceder à transferência para autora ou a terceiros 

que indicar. Proceda-se a baixa da restrição judicial. Condena-se o 

requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que se fixa no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo 

Civil). Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se 

com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe. Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 1o de agosto 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002198-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISENANDO GUEDES SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002198-69.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. 

REQUERIDO: SISENANDO GUEDES SILVA Vistos. Intime(m)-se a(s) 

parte(s) para juntarem, no prazo de 10 (dez) dias, procuração(ões) ou 

substabelecimento(s) devidamente atualizado(s), outorgando poderes 

para transigir, autorizando que o(s) procurador(es) celebre(m) acordo em 

nome das partes. Logo após, concluso. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 03 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001599-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PATRICIO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001599-33.2018.8.11.0037. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: JOAO 

CARLOS PATRICIO Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pelo 

BANCO DO BRASIL S.A em face de JOAO CARLOS PATRICIO, ambos 

qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente (art. 700, Código de Processo Civil). Não estando presentes as 

hipótese de improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de 

mandado de pagamento e concedo aos requeridos o prazo de 15 (quinze) 

dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, conforme determinação legal do 

artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, ficando isento do 

pagamento de custas processuais se o cumprir no prazo, nos termos do 

§1º do artigo supracitado. Fica facultado aos requeridos, no mesmo prazo, 

opor, nos próprios autos, Embargos à Ação Monitória, alertando-o de que, 

nos termos do artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil, quando este 

alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição 

liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderão os requeridos, no 

prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito do 

Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), 

requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescida da correção monetária e dos juros legais, nos termos dos 

artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Ficam os 

requeridos alertados de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 
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opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo 

Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Citem-se. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 13 de setembro de 2018, às 17h00min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se 

as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. 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 Código de Processo Civil, fica 

vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004556-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON RIBEIRO BOAVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004556-41.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: ROBISON RIBEIRO BOAVA Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta por BANCO DAYCOVAL S/A contra 

ROBISON RIBEIRO BOAVA, ambos qualificados nos autos, formulado com 

base no Dec. Lei 911/69. Junta documentos. Deferiu-se a liminar, tendo 

sido efetivada a busca e apreensão do veiculo (id. 10142129). Citado (id. 

10530149),, o requerido que se quedou inerte, conforme a certidão de id. 

11688274. O requerente pleiteia que seja proferida a sentença, julgando 

procedente a demanda, consolidando a posse e propriedade do bem (id. 

11791379). A seguir, vieram-me os autos conclusos para sentença. É o 

relato. Fundamento. Decido. A ação de busca e apreensão tem por 

escopo fazer valer a garantia (alienação fiduciária), em caso de 

inadimplemento contratual. O requerido foi devidamente citado, contudo, 

não contestou a ação e não efetuou o depósito judicial da integralidade da 

dívida, sendo, portanto, revel, de modo que é cabível o julgamento 

antecipado da lide com fundamento no artigo 355, II do CPC/2015. Nesse 

passo, em que pese tal presunção ser relativa, as alegações do autor, 

encontram respaldo no conjunto probatório, especialmente no contrato 

acostado com a inicial, que comprova o negócio entabulado entre as 

partes; e os documentos que comprovam a constituição em mora da 

requerida. Assim, presumindo-se que os fatos alegados na inicial são 

verdadeiros, impondo-se, assim, a procedência da ação, a fim de 

consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da 

instituição financeira contratada, ora requerente. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos iniciais e resolvo o mérito da ação, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para consolidar nas 

mãos do autor a posse direta do bem, possibilitando a expedição de novo 

certificado de registro e venda extrajudicial dos bens. Oficie-se o DETRAN 

desta Comarca, comunicando estar autorizado a proceder à transferência 

para autora ou a terceiros que indicar. Proceda-se a baixa da restrição 

judicial. Condena-se o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que se fixa no montante 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, parágrafo 2°, 

do Código de Processo Civil). Transitada em julgado a sentença, 

certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com 

as anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publicada e registrada a 

presente sentença pelo Sistema PJE. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 03 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005183-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LURDES ANDRADE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005183-11.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LURDES ANDRADE DA SILVA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR 

movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

LURDES ANDRADE DA SILVA, qualificados nos autos. A ausência de 

prova da entrega da notificação extrajudicial, ainda que a devedora tenha 

descumprido a obrigação contratual ligada à informação de seu novo 

endereço, não comprova a constituição em mora, sendo incabível, 

portanto, a concessão da liminar, ante a falta requisito de procedibilidade à 

ação de busca e apreensão (artigos 2º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei nº 

911/69). O credor possui outro meio para constituir àquela em mora, 

mesmo diante do endereço incorreto, qual seja, o protesto do título e a 

intimação por edital (Agravo de instrumento nº 897.053-0/0, Rel. Des. 

Rocha de Souza, 32ª Câmara de Direito Privado). Assim, a ausência do 

preenchimento dos requisitos estampados pelo artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69 equivale a não comprovação da mora da agravada, 

de modo que inviável se mostra o decreto de apreensão do bem. 

Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 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. 2. O recurso especial não comporta o exame de 

questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos 

autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem 

concluiu que a agravante não esgotou as tentativas para localizar o 

devedor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas 

produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 357.407/RS, 

Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado 

em 3/12/2013, DJe 3/2/2014). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO 

QUE AFIRMA NÃO HAVER PROVA DA NOTIFICAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 

7/STJ. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão 

decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação 

fiduciária está condicionada, exclusivamente, à mora do devedor, que, nos 

termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada 

por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. No presente 

caso, o Tribunal de origem se pronunciou expressamente sobre a 

ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial, mediante 

juntada do Aviso de Recebimento - AR. Dessa forma, o acolhimento da 

pretensão recursal no sentido de que teria ocorrido a constituição em 

mora do devedor, demandaria a alteração das premissas 

fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o 

revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede 

de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no REsp n. 1.194.119/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013). 

Ante o exposto, intime-se o autor para comprovar a mora, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 06 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001652-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ALVES (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memoriais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005192-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

ROSA MARIA POZZER ROTILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005192-70.2018.8.11.0037. AUTOR: BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA - EPP RÉU: JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE 

Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por BASE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - EPP em face de JJOCASTA 

APARECIDA LOURENCETTE, ambos qualificados nos autos. A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 700, Código de 

Processo Civil). Não estando presentes as hipótese de improcedência 

liminar do pedido, defiro a expedição de mandado de pagamento e 

concedo aos requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e 

o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

da causa, conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de 

Processo Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o 

cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado 

aos requeridos, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à 

Ação Monitória, alertando-o de que, nos termos do artigo 702, §2º, do 

Código de Processo Civil, quando este alegar que o autor pleiteia quantia 

superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, 

sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, 

poderão os requeridos, no prazo para oposição dos Embargos, 

reconhecendo o crédito do Exequente e, comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do 

Código de Processo Civil), requerer o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros 

legais, nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil. Ficam os requeridos alertados de que, não sendo cumprido 

o mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios e não sendo 

requerido o parcelamento na forma dos artigos acima citados, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Citem-se. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 13 de setembro de 2018, às 

17h00min, a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta 

Comarca. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. 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, ambos do do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003759-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDO BATISTA FERREIRA JUNIOR (RÉU)

ELIANE APARECIDA DELMINDO FERREIRA (RÉU)

E. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003759-31.2018.8.11.0037. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: E. R. 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, RINALDO BATISTA FERREIRA 

JUNIOR, ELIANE APARECIDA DELMINDO FERREIRA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO MONITÓRIA movida pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de E. R. 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, RINALDO BATISTA FERREIRA 

JUNIOR, ELIANE APARECIDA DELMINDO FERREIRA, qualificados nos 

autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 

700, Código de Processo Civil). Não estando presentes as hipótese de 

improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de mandado de 

pagamento e concedo aos requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, conforme determinação legal do artigo 701, 

caput, do Código de Processo Civil, ficando isento do pagamento de 

custas processuais se o cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo 

supracitado. Fica facultado aos requeridos, no mesmo prazo, opor, nos 

próprios autos, Embargos à Ação Monitória, alertando-o de que, nos 

termos do artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil, quando este alegar 

que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de 

imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo 

discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar, se esse 

for o único fundamento. Ainda, poderão os requeridos, no prazo para 

oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e, 

comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor objeto da 

pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários advocatícios 

de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), requerer o 

parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescida da 

correção monetária e dos juros legais, nos termos dos artigos 916 c/c 

701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Ficam os requeridos 

alertados de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo opostos 

Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na forma dos 

artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, 

seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

513 e seguintes do Código de Processo Civil. Citem-se. Ressalte-se que, 

de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito 

à primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

dia 13 de setembro de 2018, às 16h40min, a ser realizada pelo conciliador, 

na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, 

não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 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 Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005250-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI DA CUNHA DA LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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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 : 

1005250-10.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDINEI DA CUNHA DA LUZ Vistos. 

Analisando atentamente aos autos, verifico que o endereço informado da 

parte requerida encontra-se na cidade de Alta Floresta, constando: AV 

MATO GROSSO, 900 CASA C BOM JESUS, CEP:78580000, ALTA 

FLORESTA-MT. Dessa forma, intime-se o autor para, nos termos dos 

artigos 319, II, e 320 ambos do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, conclusos. 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001719-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

DIONETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memoriais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004143-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVEIA & SOUZA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004143-91.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JBS S/A EXECUTADO: GOVEIA 

& SOUZA LTDA ME - ME Vistos. Após certificado o trânsito em julgado da 

sentença retro, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos e, ainda, o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 06 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004929-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

DILSON THOMAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI DE CASTRO (RÉU)

MARIA JOSE DA SILVA FEBBO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004929-38.2018.8.11.0037. 

AUTOR: DILSON THOMAZ RÉUS: JURACI DE CASTRO, MARIA JOSE DA 

SILVA FEBBO Vistos. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento 

c.c cobrança de aluguéis e tutela de urgência e evidência proposta por 

DILSON THOMAZ em face de JURACI DE CASTRO e MARIA JOSÉ DA 

SILVA FEBBO, 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 locação (id. 

14198048). É o breve relato. Decido Cuida-se de ação de despejo por falta 

de pagamento c.c cobrança de aluguéis e tutela de urgência e evidência 

proposta por DILSON THOMAZ em face de JURACI DE CASTRO e MARIA 

JOSÉ DA SILVA FEBBO, ambos qualificados nos autos. Compulsando 

detidamente, os autos verifico que a parte autora juntou contrato de 

locação (id 14198048), notificação extrajudicial (id. 14198072), atualização 

da dívida correspondente aos alugueis em atraso (id. 14198088). 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 aos meses de alugueis em 

atraso. Cite-se o locatário para responder a exordial. 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. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 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). 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). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 06 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003144-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JEFERSON HENRIQUE SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memoriais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001268-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. U. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001268-51.2018.8.11.0037. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: EZER 

URURAY DE SOUZA SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida 

pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de EZER URURAY DE SOUZA 

SILVA, ambos qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento 

de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

monitória é pertinente (art. 700, Código de Processo Civil). Não estando 

presentes as hipótese de improcedência liminar do pedido, defiro a 

expedição de mandado de pagamento e concedo aos requeridos o prazo 

de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, conforme 

determinação legal do artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, 

ficando isento do pagamento de custas processuais se o cumprir no 

prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado ao 

requerido, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à Ação 

Monitória, alertando-o de que, nos termos do artigo 702, §2º, do Código de 

Processo Civil, quando este alegar que o autor pleiteia quantia superior à 

devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena 

de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderá o 

requerido, no prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito 

do Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 
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advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), 

requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescida da correção monetária e dos juros legais, nos termos dos 

artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Fica o 

requerido alertado de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo 

Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite-se. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de setembro de 2018, às 13h20min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se 

as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. 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, ambos do do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003145-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

GREGORIO GOMES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memoriais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002727-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA DA CUNHA (RÉU)

CREUZA APARECIDA DA CUNHA (RÉU)

SERRANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002727-88.2018.8.11.0037. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

SERRANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, CREUZA 

APARECIDA DA CUNHA, DEBORA CRISTINA DA CUNHA Vistos. 

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos e, ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, 

remetam-se os autos ao referido setor competente para a cobrança das 

custas, dando-se baixa nos autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003963-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA (ADVOGADO(A))

RENAN LUIS GOMES MENDONCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (RÉU)

SINAL VERDE SERVICE LTDA. (RÉU)

RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003963-75.2018.8.11.0037. AUTOR: RENAN LUIS GOMES MENDONCA 

RÉU: SINAL VERDE SERVICE LTDA., EXPRESSO RUBI LTDA, RAPIDO 

CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP Vistos. Analisando os autos, verifico 

que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a 

ausência de indícios de que o pagamento pelo requerente das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No caso dos autos, em que pese à parte requerente ter alegado 

na exordial que não possuem condições financeiras, denota-se pela 

análise da exordial e da documentação juntada que não é pessoa de 

parcos recursos. Desta forma, à míngua de elementos probatórios mínimos 

nos autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não 

há como ser deferido o referido requerimento. Reputo ausente 

comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e 

financeira da parte requerente, não bastando para tanto a alegação de 

que não tem condições econômicas para arcar com as custas 

processuais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No 

mais, determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 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 Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003851-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA (RÉU)

SADI BERNARDO SANTIN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003851-09.2018.8.11.0037. AUTOR: DENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS 

RÉU: SADI BERNARDO SANTIN, ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE 

MOURA Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento 

do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pelo requerente das custas e honorários lhes importará em 

prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos autos, em que 

pese à parte requerente ter alegado na exordial que não possuem 

condições financeiras, denota-se pela análise da exordial e da 

documentação juntada que não é pessoa de parcos recursos. Desta 

forma, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, não há como ser 

deferido o referido requerimento. Reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte 

requerente, não bastando para tanto a alegação de que não tem 

condições econômicas para arcar com as custas processuais. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002205-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO TOLEDO FERREIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memoriais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003763-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JONATHAN DELMON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memoriais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001827-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELTON GALINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LOMBARDO CASTILHOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001827-08.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: DIVINO OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: RAFAEL 

LOMBARDO CASTILHOS Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso 

de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pelo requerente das custas e honorários lhes 

importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do 

artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os 

artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos 

autos, em que pese à parte requerente ter alegado na exordial que não 

possuem condições financeiras, denota-se pela análise da exordial e da 

documentação juntada que não é pessoa de parcos recursos. Desta 

forma, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, não há como ser 

deferido o referido requerimento. Reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte 

requerente, não bastando para tanto a alegação de que não tem 

condições econômicas para arcar com as custas processuais. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002255-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSIA PAULO DE SOUZA (REQUERENTE)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002255-87.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: VANUSIA PAULO DE SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Analisando os 

autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade 

judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela requerente 

das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua 

família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar 

que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 

aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, 

pode indeferir o pedido. No caso dos autos, em que pese tenha sido 

determinado à parte requerente a emenda à inicial, para juntada de 

documentação probatória, esta não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a hipossuficiência alegada, tão pouco se manifestou sobre 

referida determinação. Desta forma, à míngua de elementos probatórios 

mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira da parte 

requerente, visto que sequer há na qualificação a sua profissão, não há 

como ser deferido o referido requerimento. Reputo ausente comprovação 

robusta da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte 

requerente, não bastando para tanto a alegação de que não tem 

condições econômicas para arcar com as custas processuais. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. 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 Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003210-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS FREITAS 05866803143 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003210-21.2018.8.11.0037. 

AUTOR: LUCIA PANDOLFO RÉU: RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS 

FREITAS 05866803143 Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso 

de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela requerente das custas e honorários lhes 

importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do 

artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os 

artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos 

autos, em que pese à parte requerente ter alegado na exordial que não 

possui condições financeiras, denota-se pela análise da exordial e da 

documentação juntada que não é pessoa de parcos recursos. Desta 

forma, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, não há como ser 

deferido o referido requerimento. Reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte 

requerente, não bastando para tanto a alegação de que não tem 

condições econômicas para arcar com as custas processuais. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002724-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JORGE PEREIRA TERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memoriais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003119-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORCELINO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memoriais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005136-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MARILENE COSMO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, apresentarem memoriais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118191 Nr: 541-85.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GABRIEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 22.902-0, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para tomar 

ciência sobre o documento de fls. 279/280.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128601 Nr: 1502-89.2014.811.0037

 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: Fedora Ovchinnikov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA VEICULOS LTDA, VOLKSWAGEN 

DO BRASIL IND. VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12.574/MS, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI - OAB:MT/ 13.739, RENATO JOSÉ CURY - OAB:OAB/SP 

154.351, ROBERTO CESAR DA SILVA - OAB:11994/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de dar ciência às partes de 

que a perícia foi designada para o dia 19/09/2018, às 13hs30, conforme 

documento juntado às fls. 174.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171370 Nr: 5880-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARION OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 

19918-0

 Vistos.

 Antes de analisar o pedido de fls. 78/83, defiro o pedido de fl. 89, e 

designo audiência de conciliação para o dia 13/09/2018, às 16h00min, a 

ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do Fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120411 Nr: 2894-98.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA TERESINHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTORO & MOTOURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem contrarrazões aos 

Embargos de Declaração de fls. 404/406 e 396/403, sucessivamente, no 

prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117690 Nr: 46-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, ADELINO GUADAGNIN, 

MAURO JUNIOR DEFENTE, CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI, 

MAURO EIITI MUROFUSE, RITA BRIDI GUADAGNIN, PAULO MASSANORE 

BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARDOSO DE 

ALMEIDA DIAS DA ROCHA - OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO 

GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI 

ZILIO - OAB:SP/ 278.167, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - 

OAB:SP 285.739, MARIA BEATRIZ RIZZO - OAB:SP 306.311, ROGERIO 

CARMONA BIANCO - OAB:SP 156.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

JANAÍNA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 322, revogo a nomeação 

anteriormente feita e nomeio como perito judicial FERNANDO VAZ 

GUIMARÃES ABRAHÃO, com sede na Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, 

Sala 408 – 4º Andar – Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefone: (65) 

3052-7636, email: fernando@realbrasilconsultoria.com, para a realização 

de perícia, nos exatos termos da decisão fl. 317.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70487 Nr: 2796-21.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRA DO ROSÁRIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGEA OLIVEIRA FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, 

MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - OAB:23546/O, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 105/106, cite-se a embargada, via edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos 

dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte embargante para se manifestar, 

no prazo legal.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146569 Nr: 2788-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LUCIANO ALVES DA SILVA

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

OAB:SP 248970, EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB:SP/89457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 87, intime-se o autor para providenciar o 

pagamento da diligência.

 Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6028 Nr: 89-71.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

FERRARIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINTHO PEREIRA DE AZEVEDO, LEONOR 

PREZ DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT, MARCOS 

RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A, TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:15651

 Vistos.

Defiro a manifestação ministerial de fls. 333-v.

Proceda-se conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139604 Nr: 10031-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON ANTONIO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40.147 OAB/DF, BENITO CID. CONDE NETO - OAB:40.716-A 

OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o postulado à fl. 71.

Determino que seja adequada o valor da causa para o montante de R$ 

23.042,70 (vinte e três mil e quarenta e dois reais e setenta centavos).

Remetam-se os autos a contadora deste juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Com o cálculo, intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18742 Nr: 654-25.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY ALEXANDRE PICOLOTO, ROSANA 

SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MÜHL - 

OAB:4624/MT, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:14.573/PR

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 207.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Diamantino, para a 

avaliação dos imóveis penhorados.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17615 Nr: 2590-22.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME, NEDI 

SUCOLOTTI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:MT. 6.288-A, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202/MT, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT, WALDIR 

CECHET JUNIOR - OAB:OAB/MT 4.111

 Vistos.

Defiro o postulado às fl. 260

Intime-se o Sr. João Felipe Sucolotti Crespani, na pessoa de seu 

representante legal constituído à fl. 234, para que informe o atual 

endereço da empresa Crespani & Sucolotti Ltda ME.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37325 Nr: 5121-42.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEFFANE D PAULA GOMES 

DOS SANTOS - OAB:19044/O

 Vistos.

Determino a retificação da distribuição e autuação para constar a presente 

como cumprimento de sentença.

Intime-se o executado para pagar os valores indicados pelo exequente (fl. 

591), correspondente ao montante de R$17.439.208,65 (dezessete 

milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e oito reais e sessenta 

e cinco centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 

CPC.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art.525 CPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalto que os honorários 

acima fixados somente serão devidos após escoado o prazo para 

pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Não havendo pagamento, concluso para analise dos demais pedidos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121435 Nr: 3939-40.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARMENIO ROEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIO BRAZ DA SILVA NETO - 

OAB:, FRANCISCO BRAZ DA SILVA - OAB:SP/ 160.262-B, JOSE 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/MA 11.707-A, MARLI 

INÁCIO PORTINHO DA SILVA - OAB:SP 150-793-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foi possível citar a parte requerida, bem como 

localizar o bem objeto da ação, conforme certidões de fls. 36, 56, 69 e 78, 

defiro o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por estar em conformidade com 

os preceitos legais.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, devendo, se necessário, previamente ser 

providenciado o depósito das despesas pela parte exequente.

Não havendo pagamento pela executada, cumpra-se na forma do artigo 

829, §1º, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse 

mesmo Código, importa na redução pela metade desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada 

do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código de Processo 

Civil.

Proceda-se a Secretaria as devidas e necessárias anotações, inclusive 

no Ofício de Distribuição Judicial local, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118209 Nr: 557-39.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI, ANTÔNIO 

DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, Sandra 

Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 129, revogo a nomeação 

anteriormente feita e nomeio como perito judicial ERNESTO PUHL NETO, 

com sede na Rua Londrina, nº 336, Centro, CEP: 78850-000, Primavera do 

Leste/MT, telefone: (66) 3498-9112 e (66) 99205-1404, para a realização 

de perícia, nos exatos termos da decisão fl. 124.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 3882 Nr: 1620-90.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, PEDRO REICHE NETTO, Joana 

Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 170 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, 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 localizado o executado 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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106019 Nr: 5058-07.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRO CASALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PATRICIA PINESSO - 

OAB:MS 9.523, CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:16311-B-MS, 

FABIANE TAGLIARI - OAB:PR 64.033, FERNANDA TAGLIARI - 

OAB:14776-A/MS, HEITOR CAETANO BEMVENUTTI HEDEKE - OAB:, 

MARIO KRIEGER NETO - OAB:8087/MS, RODOLPHO BENVENUTTI LIMA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 686.

Após, certifique-se e façam-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162953 Nr: 1647-77.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAR PICHOK, DIUZA MARA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ANTÔNIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/ 16484

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

certidão atualizada da matrícula do imóvel, quando, então, será analisado o 

pedido de fl. 102.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44616 Nr: 201-54.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL DONADELLO, ZÉLIO DONADELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Vistos.

Considerando a petição de fl. 90, defiro o postulado e determino a 

suspensão do processo, conforme requerido.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128295 Nr: 1229-13.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 158 de 788



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT-9.123, JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, JOSE 

MARQUES - OAB:SP/155.642, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT 

9993-B, ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 66.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168907 Nr: 4696-29.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA, ELI PADILHA 

LEAL, LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olair de Oliveira - 

OAB:OAB-MT 14.547

 Vistos.

Compulsando os autos verifico a renúncia do patrono dos requeridos às 

fls. 942/943. Assim, em consonância com o artigo 112 do Código de 

Processo Civil, recebo a renúncia do referido causídico nos autos.

Intime-se pessoalmente os requeridos para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o andamento do feito consistente na constituição de novo 

patrono.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30222 Nr: 2515-75.2004.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES FERNANDES, JOSIANE 

GOMES DE MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 168.

Oficie-se ao CIRETRAN para que preste as informações necessárias, 

conforme requerido.

Após o cumprimento das determinações, façam-me ao autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25897 Nr: 2219-87.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNITI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:PE/20366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl.190, vez que não há comprovação nos autos 

de que foram esgotados todos os meios de intimação do executado, 

ressaltando-se que a intimação por edital é medida extrema e só deve ser 

utilizada quando a parte exequente não lograr êxito para localização da 

parte executada.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para, em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo a necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146492 Nr: 2771-32.2015.811.0037

 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: EDSON DE SOUSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE FRANCISCO CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072, RENATA CARRETO - OAB:18929/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação reivindicatória de posse com pedido de liminar cumulada 

com indenização por perdas e danos ajuizada por EDSON DE SOUZA 

LIMA em face de ROQUE FRANCISCO CASSOL, todos qualificados nos 

autos.

As partes realizaram composição amigável e pugnaram pela homologação 

do acordo e a consequente extinção do feito (fls. 207/208).

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 (fls. 

207/208) 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, nos termos do artigo 487, III, 

b, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a suspensão do processo até 05/11/2018, nos termos 

dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 

devendo o feito ser remetido a conclusão para extinção.

Proceda-se a exclusão da audiência de instrução designada para o dia 

02/10/2018, às 14h30min, conforme requerido às fls. 207/208.

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

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142250 Nr: 811-41.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES DE SOUZA, FLÁVIO EMILIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AFONSO ALVES - ESPÓLIO, MARIA 

JOSÉ LUCAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CARRETO - 

OAB:18929/A - MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318

 Vistos.

Defiro os pedidos de provas formulados pelas partes às fls. 132/133 e 

136. Para tanto, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 23/10/2018 às 14:00h.
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Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17285 Nr: 2210-96.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:MT 3.551, 

SANDRA ALEXANDRE VASCONCELOS GUIMARÃES - OAB:SP 50.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Vistos.

Designo audiência de conciliação para o dia 20/09/2018, às 14h00min, a 

ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44926 Nr: 476-03.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ SEVERO - 

OAB:MT/27461

 Vistos.

Considerando o pedido de fl. 155, intime-se o exequente para juntar aos 

autos matrícula atualizada do bem imóvel, fornecida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis competente.

Com a juntada da matrícula, defiro o pedido e determino a penhora a termo 

do imóvel.

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do executado. Se não houver constituído advogado nos autos, 

o executado será intimado pessoalmente.

Nomeio o executado como depositário fiel, independentemente de outra 

formalidade.

Conste que, em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazendo o endereço e comprovação do recolhimento das 

despesas para intimação.

Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, 

de credor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas 

previstas no artigo 799 do Código de Processo Civil.

Com a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10(dez) 

dias se manifestarem.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser 

averbada a penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora.

Após, intime-se o exequente dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33959 Nr: 2172-45.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLSAS BAG-SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA DE AMORIM E CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT, Vera Lúcia Tarelho Szenczuk - OAB:7.952/MT

 Vistos.

Para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

com relação ao(s) sócio(s) e/ou administrador(es) da empresa executada, 

providencie a parte interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada 

de ficha cadastral da empresa registrada perante o órgão competente, 

bem como cópia do último ato societário, indicando o nome, CPF e 

endereço dos titulares da empresa e de seus administradores (na 

atualidade e no momento da constituição do crédito), além de outros dados 

e outros documentos que entenda pertinentes.

Com a juntada, processe-se o presente incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica apresentado em desfavor dos sócios indicados. 

Com isso, suspende-se o andamento deste feito, até o seu julgamento.

Cite(m)-se para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 

dias. Expeça-se o necessário.

 Após, intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156575 Nr: 7445-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE - ME, 

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLITA MONTEIRO BALAN - 

OAB:46.641/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o objetivo da tutela da execução é garantir a efetividade 

da obrigação imposta ao devedor, com a localização do devedor e/ou 

bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 866 do Código de 

Processo Civil, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou 

faturamento de empresa, limitada a percentual que não comprometa o 

desenvolvimento regular de suas atividades, desde que não haja outros 

bens penhoráveis ou, havendo outros bens, eles sejam de difícil alienação 

ou insuficientes para satisfazer o crédito executado.

Logo, a penhora sobre parte da renda da empresa proporcionará uma 

harmonia à execução, na medida em que preserva o direito do exequente 

ao recebimento de seu crédito da forma mais célere e eficiente possível, já 

que a penhora recai sobre dinheiro, bem como preserva o direito do 

devedor de não ser excessivamente onerado, possibilitando-lhe a 

continuidade de sua atividade empresarial.

Em análise ao pedido de fls. 62/63, verifica-se que não houve a 

localização de bens passíveis de penhora.

Assim, defiro o pedido, determinando a penhora de 10% (dez por cento) 

sobre a renda mensal da executada, até que se atinja o valor do crédito do 

exequendo, atendendo aos princípios da conveniência do credor e menor 

onerosidade do devedor, evitando assim a inviabilidade do exercício das 

atividades.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 26828 Nr: 2818-26.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERACLIDES JOÃO DAL FORNO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 5.152-A

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre a petição de fls. 544/545.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147206 Nr: 3121-20.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SIRLEI RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:MT/ 19040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre a petição de fls. 86/87.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149638 Nr: 4208-11.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPREMA TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTES LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime(m)-se a(s) parte(s) para juntarem, no prazo de 10 (dez) dias 

procuração(ões) ou substabelecimento(s) devidamente atualizado(s), 

outorgando poderes para transigir, autorizando que o(s) procurador(es) 

celebre(m) acordo em nome das partes.

 Após, concluso.

 Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177505 Nr: 9330-68.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos.

Considerando que o requerido foi citado, intime-o, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca do pedido de desistência do feito. 

Ressalto que o silêncio valerá como concordância, com a consequente 

extinção do processo.

Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41881 Nr: 4330-39.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Morais Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA GALBIER TAVARES, PAULO 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A

 Vistos.

Defiro o requerimento retro e, com fundamento no artigo 809 do Código de 

Processo Civil, determino a conversão da Ação de Execução para Entrega 

de Coisa Incerta em Ação de Execução por Quantia Certa.

 Nesse sentido:

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO - 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – CÁLCULO 

UNILATERAL – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA A 

AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – AGRAVO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O objetivo específico da execução para entrega da coisa é a 

obtenção do bem que se encontra no patrimônio do devedor. Caso não 

mais seja encontrado ou em razão do longo decurso do tempo, torna-se 

autorizada a sua conversão em execução por quantia certa, na linha do 

art. 809 do CPC/15. Não pode ser homologado de plano o cálculo unilateral 

apresentado pelo exequente, devendo respeitar os princípios 

constitucionais insertos no art. 5º, LV, da CF/88. (TJMT - AI 67964/2016, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016).

Efetuem-se as anotações necessárias, inclusive no Distribuidor, e 

retifiquem-se a autuação e registros cartorários.

Citem-se os executados para pagarem a dívida no valor de R$425.564,78 

(quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e 

setenta e oito centavos), acrescida das custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 

3 (três) dias, a contar da citação.

 Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi¬cial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação dos executados.

 A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhes será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente.

 Não encontrados os executados, 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 artigo 830 do 

Código de Processo Civil.

 Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela serão 

imediatamente intimados os executados. A intimação da penhora será feita 

ao advogado dos executados ou à sociedade de advogados a que aquele 

pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, os executados 

serão intimados pessoalmente, de preferência por via postal.

 Ressalte-se que os executados devem permanecer na posse dos bens, 

na qualidade de fiéis depositários, se não houver oposição do autor.

 Caso não sejam localizados bens, os executados devem ser intimados a 

indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC).

 Os executados deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, 

do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.

 Os executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915).

 O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor 

em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para 

oferta de embargos, permitirão que os executados requeiram o pagamento 

do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, artigo 

916).

 Ficam os executados advertidos de 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 
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penalidades previstas em lei.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, defiro o pedido de 

expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação do nome do 

executado em razão deste processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, 

do Código de Processo Civil.

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 artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.

A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do 

Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade.

A presente decisão, assinada e devidamente instruída, servirá como carta 

precatória, mandado ou ofício.

 Defere-se eventual pedido de oferecimento de meios ao Sr. Oficial, para 

cumprimento do mandado de citação.

Decorrido o prazo, caso não seja pago o débito, concluso para análise 

dos demais pedidos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43273 Nr: 5684-02.2006.811.0037

 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): TOBIAS ALMEIDA FAGUNDES, GUILHERME 

FARIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MIRANDA 

DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177, CARLOS EDUARDO FREITAS DE SOUZA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB:

 Vistos.Inicialmente, em análise ao pedido de fl. 198, ressalto que o artigo 

139, IV, do CPC/15 dispõe que: “O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV determinar todas as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 

tenham por objeto prestação pecuniária”.Assim, dúvida não há de que o 

Novo Código de Processo Civil permitiu ao Magistrado adotar medidas 

coercitivas, dando efetividade à execução e garantindo o resultado 

pretendido pelo exequente.Contudo, o artigo 8º do mesmo código, dispõe 

que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e 

às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência”.Tais dispositivos, 

indiscutivelmente, devem ser analisados conjuntamente, de modo a 

atender aos interesses do credor, respeitado o princípio da menor 

onerosidade do devedor (art. 805, CPC).Portanto, não se mostra razoável 

bloquear/suspender a habitação dos executados, de modo a compeli-los 

ao pagamento da dívida, pois, tal medida, seria abusiva, não se coaduna 

com o objeto do processo de execução, que é a excussão de bens do 

devedor, e não a punição da pessoa do devedor.(...) Por todo o acima 

exposto, indefiro o pedido constante às fl. 198 (suspensão da habitação 

dos requeridos).Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 30285 Nr: 2546-95.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS VIANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FARDIN, INEZITA C. DE SOUZA 

FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Visto em correição,

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para, caso 

queira, no prazo de 10(dez) dias, se manifeste acerca da exceção de pré- 

executividade.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e faça-me 

conclusos, para ulteriores deliberações.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118017 Nr: 360-84.2013.811.0037

 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 CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAIAZI TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM 

LTDA - ME, JOSÉ IZAIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o postulado às fls. 97.

Com fulcro no artigo 701, §2º, do CPC, e considerando que os requeridos 

foram devidamente citados, e não quitaram a dívida, defiro o pedido de fls. 

97 e converto o mandado monitório em executivo, constituindo-se de pleno 

direito o título executivo judicial, observando-se, no que couber, o título II 

do livro I da parte especial.

 Conforme artigo 523 do mesmo Código, intimem-se os executados para 

pagarem o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas 

processuais.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios de dez por cento.

Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no “caput”, a multa e os 

honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112788 Nr: 3304-93.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO POLIDORO, MARISANTA BROCK TREVIZOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO, ALESSANDRO DE SOUZA 

POLATO, Ivone de Souza Polato, BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO, 

SIDNEI POLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 

14618, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por RENATO POLIDORO e 

MARISANTA BROCK TREVIZOLLI em face de ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO 

e outros, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 104, converteu-se o mandado monitório em executivo, 

determinando-se a intimação dos executados para pagarem o débito.

Foi interposto recurso de apelação em face da referida sentença, no qual 

o executado Espólio de Sidinei Polato alegou a ilegitimidade passiva dos 

herdeiros, bem como, apontou vício de procedimento, ante a conversão da 

obrigação de entrega de coisa incerta em entrega de quantia certa.

Recebido e processado o referido recurso, este foi desprovido (fl. 
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182/192).

Intimados para se manifestarem, os exequentes requereram o 

prosseguimento do feito de acordo com o rito previsto no artigo 523 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Em manifestação, o executado Espólio de Sidnei Polato aduz a 

necessidade de prosseguimento da ação sob o rito da habilitação do 

débito exequendo nos autos do inventário (fl. 202/203).

À fl. 204, a parte exequente alega não ser obrigatória a habilitação de seu 

crédito nos autos do inventário, requerendo o prosseguimento da 

execução com a penhora e avaliação do imóvel registrado sob a matrícula 

934, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo são Joaquim.

É a síntese do relatório.

 Decido

Dispõe o artigo 642 do Código de Processo Civil que:

“Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do 

inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”.

No entanto, tal artigo não possui natureza obrigatória, constituindo 

faculdade do credor, que poderá opta por cobrar a dívida pelos meios 

ordinatórios.

Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Junior, que:

“É bom notar, por outro lado que, embora a lei institua um procedimento 

não contencioso para a habilitação dos credores no inventário, o uso 

desse expediente é apenas uma faculdade e não uma condição para o 

recebimento das obrigações do espólio. Nada impede, por isso, que o 

credor, ciente das resistências dos herdeiros, opte, desde logo, pelo 

ajuizamento do processo contencioso.” (Curso de Direito Processual Civil, 

v. III, Procedimentos Especiais, Rio de Janeiro: Forense, 012, p.247).

Neste sentido também tem sido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

FACULDADE DO CREDOR. AJUIZAMENTO POSTERIOR DE EXECUÇÃO DO 

CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. É facultado à parte credora a opção entre 

utilizar-se de via ordinária ou habilitar seu crédito nos autos do inventário 

para satisfazer os valores devidos. Impossibilidade de cumulação da 

execução com pedido de habilitação de crédito em inventário. Preliminar 

acolhida. Execução extinta. Sucumbência redimensionada. RECURSO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073496465, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 

28/09/2017).

Deste modo, considerando que a habilitação de crédito contra o espólio, 

no juízo do inventário, trata-se de mera faculdade concedida ao credor, 

bem como, que, no caso em tela, os exequentes manifestam seu interesse 

em prosseguir com a ação de execução até satisfação integral da dívida, 

defiro o pedido de fls. 204/206 e determino o prosseguimento deste feito.

Outrossim, verifico que a parte requerido interpôs recurso de apelação em 

face da decisão que converteu a obrigação de entregar coisa certa em 

obrigação de pagamento por quantia certa, o qual não foi provido, sob o 

fundamento de que, no instrumento particular de confissão de dívida em 

que se fundou a ação monitória havia previsão para entrega de coisa 

certa ou pagamento em moeda corrente do valor equivalente às sacas de 

soja.

 Assim, considerando que o referido acordão transitou em julgado sem 

interposição de recurso, constituindo coisa julgada e mantendo-se a 

sentença objurgada, deverá o presente feito prosseguir sobre o rito de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 523 e seguintes do Código de 

Processo civil, conforme determinado no acordão de fls. 192.

Para prosseguimento da execução, e considerando o pedido de fls. 

204/206, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem descrito, 

que deverá ser cumprido em 10 (dez) dias.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, pelo 

prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, ante o disposto nos artigos 7º, IV, e 14º, I, ambos da Lei nº 

6.830/80, consigno que caberá ao Sr. Oficial de Justiça proceder à 

penhora do imóvel no Cartório de Registro competente.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. REGISTRO. DILIGÊNCIA QUE 

COMPETE AO OFICIAL DE JUSTIÇA. ARTIGOS 7º, IV E 14, I, LEI Nº 

6.830/90. Em sede de execução fiscal compete ao Oficial de Justiça 

promover as diligências necessárias ao registro da penhora no ofício 

imobiliário, a teor dos artigos 7º, IV, e 14, I, Lei nº 6.830/80, inaplicável o 

disposto no artigo844, CPC/15, em face do princípio da especialidade. 

(Agravo de Instrumento Nº 70071912406, Vigésima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, 

Julgado em 16/11/2016).

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154619 Nr: 6571-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Bortolozzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:PR 67842

 Visto.

Defiro o postulado às fls. 88/89.

Intime-se o requerido, na pessoa de seu procurador, para informar o 

paradeiro do bem objeto da ação.

Após, vistas a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32847 Nr: 1067-33.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUÍZA MARINHO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT-9.123, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/OAB-SP, 

JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, JOSÉ MARQUES - 

OAB:13.841-A, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9993, Marcos 

Afonso Borges - OAB:1129, RAUL LACERDA BALAZEIRO - 

OAB:200717/SP, RICARDO DAMASCENO COSTA - OAB:192306/SP, 

ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182.961/SP, RUDIMAR 

PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129289 Nr: 2122-04.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 
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OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - 

OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO 

ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O, VINICIUS MANOEL - 

OAB:318862

 Processo nº: 2122-04.2014.811.0037 (Código 129289)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121605 Nr: 4115-19.2013.811.0037

 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: ADELTO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, MARINA BORGES REIS - OAB:MT 20248, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, VINICIUS EMIDIO CESAR - 

OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4115-19.2013.811.0037 (Código 121605)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 104, DEFIRO EM PARTE A SUSPENSÃO do feito até a 

data de 17/09/2018.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para que 

comprove o requerimento administrativo, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199959 Nr: 8474-70.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando 

realizada por particular, pode ser feito com recursos da União, do Estado 

e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, 

para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195053 Nr: 6351-02.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLANA HELADE CALIXTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CARRETO - 

OAB:18929/A - MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando 

realizada por particular, pode ser feito com recursos da União, do Estado 

e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, 

para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 
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particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171026 Nr: 5706-11.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5706-11.2016.811.0037 (Código 171026)

Vistos.

Conclusão desnecessária.

Sem prejuízo, proceda-se a intimação da parte exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnação à execução.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158145 Nr: 8178-19.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINA SEZANENKO MAILKUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8178-19.2015.811.0037 (Código 158145)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, proceda-se a intimação da parte exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da impugnação à execução.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133884 Nr: 5912-93.2014.811.0037

 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: MÁRCIA SIRLEI MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5912-93.2014.811.0037 (Código 133884)

 Vistos.

Considerando que o mencionado RE 852.475 RG/SP pelo Supremo Tribunal 

Federal já foi julgado, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Consigno que, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do artigo 

1.010 do CPC, os autos serão remetidos ao tribunal, independentemente 

de juízo de admissibilidade.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35146 Nr: 3162-36.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONZAGA DA ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, REYNALDO ACCIOLY JR - OAB:MT. 7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3162-36.2005.811.0037 (Código 35146)

Vistos.

Conclusão desnecessária.

Sem prejuízo, aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório 

de fl. 186.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113265 Nr: 3619-24.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN IVONE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Processo nº: 3619-24.2012.811.0037 (Código 113265)

Vistos.

Ante a inércia da parte requerida, conforme carimbo de fl. 85-v, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela contadoria à fl. 75.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado à fl. 75.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113759 Nr: 5202-44.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA 
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LTDA-ME, LUCIANO POLLA, José Adilson Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Processo nº 5202-44.2012.811.0037 (Código 113759)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 94/95, diga a parte exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 184937 Nr: 1440-44.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARACURA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1440-44.2017.811.0037 (Código 184937)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ajuizada por SARACURA 

COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME em face de FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL - MT, todos devidamente qualificados nos autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, entendo que o feito deve ser extinto, ante a perda 

superveniente do objeto, tendo em vista que a parte embargante informou 

o parcelamento da dívida no processo em apenso (Código 150446).

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

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, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60306 Nr: 7592-26.2008.811.0037

 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, Alvimar Biazi, 

Nelson 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 nº: 7592-26.2008.811.0037 (Código 60306)

Vistos.

Conclusão desnecessária.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 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

 Vistos.

Conclusão desnecessária.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151759 Nr: 5177-26.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ALVES BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5177-26.2015.811.0037 (Código 151759)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 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 nº: 2630-91.2007.811.0037 (Código 47194)

Vistos.

Conclusão desnecessária.

Aguarde-se o cumprimento do mandado retro.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175701 Nr: 8373-67.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNNY SOUZA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8373-67.2016.811.0037 (Código 175701)

Vistos.

Conclusão desnecessária.

Sem prejuízo, certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para 

a apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Consigno que, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do artigo 

1.010 do CPC, os autos serão remetidos ao tribunal, independentemente 

de juízo de admissibilidade.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134384 Nr: 6284-42.2014.811.0037

 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: Luiz Resplande Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6284-42.2014.811.0037 (Código 134384)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 106 e 106-v, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela contadoria à fl. 105.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado à fl. 105.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159446 Nr: 159-87.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINETE RODRIGUES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE PRIMAVEA DO 

LESTE MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A

 Processo nº: 159-87.2016.811.0037 (Código 159446)

Vistos.

Conclusão desnecessária.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente o despacho anterior, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131469 Nr: 3963-34.2014.811.0037

 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 DALVA RIBEIRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3963-34.2014.811.0037 (Código 131469)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 85-v, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente às fls. 84/85.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado às fls. 84/85.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149509 Nr: 4133-69.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSDA, SANTINHA PINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA 

MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4133-69.2015.811.0037 (Código 149509)

Vistos.

Considerando que é obrigatória a intervenção do Ministério Público nos 

feitos que tratam do Benefício Assistencial de Prestação Continuada, 

remetam-se os autos para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERVENÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

SENTENÇA ANULADA. I. Nos termos da Lei nº 8.742/93, que dispõe sobre 

a organização da Assistência Social e sobre o benefício de prestação 

continuada , "cabe ao Ministério Publico zelar pelo efetivo respeito aos 

direitos estabelecidos nesta Lei" (artigo 31). II. A ausência de 

manifestação do Ministério Público em primeira instância, nos casos em 

que é obrigatória a sua intervenção e desde que haja manifesto prejuízo a 

alguma parte, enseja nulidade do processo a partir do momento em que 

este deveria ter sido intimado (artigo 246 do CPC). III. Em sendo relevante a 

realização de estudo social e, eventualmente, de oitiva de testemunhas, 

mostrando-se provas indispensáveis, cabe ao Juízo determinar a 

produção de referidas provas, dada a falta de elementos aptos a 

substituí-las. IV. Sentença que se anula, retornando os autos à Vara de 

origem, para o prosseguimento regular do feito. V. Parecer do Ministério 

Público Federal acolhido. Apelação da parte autora prejudicada. (TRF 3ª 

Região - Classe: AC - APELAÇÃO CÍVEL AC“ 1218574 - Processo: 

2007.03.99.033849-0 - Relator Juiz Walter do Amaral - 7ª Turma - 

Julgamento 12/11/2007 - DJU 29/11/2007, p: 313). Grifei.

Após, retornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104573 Nr: 3555-48.2011.811.0037
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:6903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - OAB:

 Processo nº 3555-48.2011.811.0037 (Código 104573)

Vistos.

Sobre os embargos de declaração (fls. 133/134) diga a parte embargada, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para análise dos embargos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112782 Nr: 3188-87.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3188-87.2012.811.0037 (Código 112782)

Vistos.

 Ante a informação de fl. 135-v, expeça-se o competente RPV/Precatório, 

conforme já determinado à fl. 135.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126754 Nr: 9285-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR RODRIGUES CANABRAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº 9285-69.2013.811.0037 (Código 126754)

Vistos.

Sobre os cálculos apresentados às fls. 195/204, diga a parte requerida, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115109 Nr: 5628-56.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA ALANO FRASSÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5628-56.2012.811.0037 (Código 115109)

Vistos.

Sobre os cálculos apresentados às fls. 123/141, diga a parte requerida, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162190 Nr: 1325-57.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS GASPAROTO MORAIS, MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:22909/O, ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250, 

STEFFANE D PAULA GOMES DOS SANTOS - OAB:19044, STEPHANIA 

IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Processo nº: 1325-57.2016.811.0037 (Código 162190)

Vistos.

Aguarde-se a devolução da carta precatória expedida.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126998 Nr: 9531-65.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MONTEIRO NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 126998Vistos.Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária 

realize a conversão da ação para liquidação de sentença.Compulsando os 

autos, verifico que o feito encontra-se em fase de liquidação de sentença 

com a necessidade de nomeação de perícia contábil, a fim de apurar 

eventual defasagem na remuneração dos servidores decorrentes da 

conversão de cruzeiro real para URV. OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO 

GROSSO, juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios 

supramencionados, para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão 

público conveniado para realização da perícia.Registre-se que em muitos 

processos já foram nomeadas empresas particulares (REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO CARNEIRO) para o caso de omissão 

do Estado na indicação de perito, sendo que referidas empresas 

apresentaram orçamentos que giram em torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, 

a depender do processo, valor este que acabará sendo ônus do 

Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.Ainda, se 
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necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o que 

deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126953 Nr: 9484-91.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANISE DALLABONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 126953Vistos.Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária 

realize a conversão da ação para liquidação de sentença.Compulsando os 

autos, verifico que o feito encontra-se em fase de liquidação de sentença 

com a necessidade de nomeação de perícia contábil, a fim de apurar 

eventual defasagem na remuneração dos servidores decorrentes da 

conversão de cruzeiro real para URV.Desse modo, considerando o teor 

do artigo 95, §3º, II, do Código de Processo Civil, que dispõe que o 

pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da 

Justiça, quando realizada por particular, pode ser feito com recursos da 

União, do Estado e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO 

GROSSO, juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios 

supramencionados, para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão 

público conveniado para realização da perícia.Registre-se que em muitos 

processos já foram nomeadas empresas particulares (REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO CARNEIRO) para o caso de omissão 

do Estado na indicação de perito, sendo que referidas empresas 

apresentaram orçamentos que giram em torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, 

a depender do processo, valor este que acabará sendo ônus do 

Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.Ainda, se 

necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o que 

deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130961 Nr: 3538-07.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CANDIDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº: 3538-07.2014.811.0037 (Código 130961)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111776 Nr: 2217-05.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ROSA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Processo nº 2217-05.2012.811.0037 (Código 111776)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 152/154, diga a parte exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170275 Nr: 5345-91.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ROSA DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5345-91.2016.811.0037 (Código 170275)

Vistos.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença.

Não obstante, ante a dificuldade de encontrar um órgão público 

responsável para realizar perícia contábil, e da análise dos autos, verifico 

que é possível à apuração do valor através de simples cálculo aritmético.

Destarte, intime-se a parte autora para manifestar interesse na conversão 

do feito e, em caso positivo, trazer aos autos o termo inicial e final da 

interrupção do atendimento do plano aos servidores, elaborando, ainda, 

planilha com cálculo dos valores a serem restituídos em dobro pela parte 

executada, tudo em conformidade com a sentença prolatada nos autos 

principais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170456 Nr: 5458-45.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA, CLEIDIANE 

CRISTINA DE OLIVEIRA KAISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5458-45.2016.811.0037 (170456)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora pugna pela intimação da 

parte requerida para o estabelecimento do benefício, tendo em vista o 

deferimento de tutela antecipada.
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Assim, intime-se a parte requerida para que proceda à implantação do 

benefício concedido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de apuração 

de crime de desobediência.

Sem prejuízo, aguarde-se a manifestação do perito nomeado.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113276 Nr: 3631-38.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ROSA DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Processo nº 3631-38.2012.811.0037 (Código 113276)

Vistos.

Proceda-se a Secretaria ao cumprimento integral da decisão de fl. 88, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124886 Nr: 7455-68.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA SOUSA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 7455-68.2013.811.0037 (Código 124886)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 148/150 e 151/152, HOMOLOGO os 

valores apresentados pela contadoria às fls. 141/143.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado às fls. 141/143.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168593 Nr: 4535-19.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES - OAB:MT 

16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4535-19.2016.811.0037 (Código 168593)

 Vistos.

Previamente a análise dos pedidos constantes nos autos, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para que compareça na secretaria e manifeste-se 

acerca do pedido de fl. 76, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, com a juntada da manifestação, remetam-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 211666 Nr: 42116-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BISNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:MT/ 16.208, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 42116-90.2015.811.0037 (Código 211666)

Vistos.

Proceda-se ao apensamento destes autos aos de código nº 171589, a fim 

de evitar as decisões conflitantes.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

¬

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70757 Nr: 3068-15.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. GALVÃO DE BEM & CIA. LTDA - ME, 

MATEUS VERGÍLIO GALVÃO DE BEM, ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 Processo nº 3068-15.2010.811.0037 (Código 70757)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 67 e determino a suspensão do feito por 120 

(cento e vinte) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

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

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106641 Nr: 5710-24.2011.811.0037

 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: IRANI GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 
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OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5710-24.2011.811.0037 (Código 106641)

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por IRANI GOMES 

PEREIRA, aduzindo a ocorrência de contradição e omissão na sentença de 

fl. 186, vez que extinguiu o processo pelo pagamento, todavia, somente foi 

liberado o valor incontroverso, sendo que o feito aguarda o 

encaminhamento à Contadoria do Juízo para elaboração dos cálculos 

controvertidos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, visto 

que a sentença objurgada extinguiu o cumprimento de sentença sem 

análise do valor controvertido.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para REVOGAR a sentença de fl. 186.

Remeta-se o feito à Contadoria do Juízo, conforme determinado à fl. 161.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163266 Nr: 1791-51.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ SOUZA PARENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase 

de liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.Desse 

modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de Processo 

Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 15 de 

agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126762 Nr: 9293-46.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRTES TEREZINHA BOTTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9293-46.2013.811.0037 (Código 126762)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122715 Nr: 5258-43.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRICA PAULA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RENATA CARRETO - OAB:18929/A - MT, RONALDO 

QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5258-43.2013.811.0037 (Código 122715)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122713 Nr: 5256-73.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINÊS TONET MINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Código 122713

Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intimem-se as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 129997 Nr: 2731-84.2014.811.0037

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO GUIMARÃES SIRQUEIRA, 

ANDREIA MATOS DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINE OTTONELLI - OAB:MT 

17.269, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA 

SILVA - OAB:MT 18.241-O, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT, 

WESLEY LEANDRO DAMASCENO - OAB:MT/14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Processo nº: 2731-84.2014.811.0037 (Código 129997)

Vistos.

Intimem-se o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT e a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL – MT para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se acerca da certidão retro.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71042 Nr: 3356-60.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE DE FATIMA RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

VALÉRIUS HATIRO KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 Processo nº 3356-60.2010.811.0037 (Código 71042)

Vistos.

Considerando que os valores depositados pelo Município, à fl. 191/197, 

são diversos do requerido na petição de fl. 199, determino a intimação do 

advogado para justificar os valores descriminados em sua petição, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, proceda-se ao cancelamento dos Alvarás expedidos pelo 

SisconDJ.

Após, venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113746 Nr: 4081-78.2012.811.0037

 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: GENIVALDO GUIMARÃES SIRQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA MATOS DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº: 4081-78.2012.811.0037 (Código 113746)

Vistos.

Considerando a certidão retro, intime-se via edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135525 Nr: 7204-16.2014.811.0037

 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: VIVIANE APARECIDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RICO - OAB:18480-B, GIOVANA BACH - OAB:, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº 7204-16.2014.811.0037 (Código 135525)

Vistos.

Considerando que já houve a distribuição de outro processo para a devida 

liquidação da sentença (Código 196061), desentranhem-se os pareceres 

e documentos elucidativos de fls. 196/228 e proceda-se a sua juntada aos 

autos de nº 6963-37.2017.811.0037 (Código 196061).

Ainda, tendo em vista que as petições de fls. 237/243 tratam do pedido de 

liquidação e que também foram juntadas ao processo de liquidação de 

sentença (Código 196061), proceda-se ao seu desentranhamento e a sua 

entrega, mediante recibo nos autos, à parte requerente.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122945 Nr: 5485-33.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI LINDNER GUILLANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5485-33.2013.811.0037 (Código 122945)

Vistos.

Sobre os cálculos apresentados às fls. 205/207, diga a parte requerida, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130958 Nr: 3535-52.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, jose antonio de castro leite nogueira - OAB:5622, 

RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, ROSANGELA 

QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Processo nº 3535-52.2014.811.0037 (Código 130958)
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Vistos.

Sobre os cálculos apresentados às fls. 195/210, diga a parte requerida, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67258 Nr: 6987-46.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDROALDO ANGELO MAGGIONI, EVERALDO 

JOSE MAGGIONI, JOSÉ ELI MAGGIONI, LOURDES MARIA DE SOUZA 

MAGGIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA RICAS PALHARES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A

 Processo nº: 6987-46.2009.811.0037 (Código 67258)

Vistos.

Ante a informação retro, intimem-se pessoalmente os executados para 

regularizarem a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, proceda-se a exclusão do advogado ISAIAS GRASEL 

ROSMAN do sistema e da capa dos autos.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130970 Nr: 3546-81.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3546-81.2014.811.0037 (Código 130970)

Vistos.

Sobre a certidão do fl. 90, diga a parte requerente, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113531 Nr: 3885-11.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3885-11.2012.811.0037 (Código 113531)

Vistos.

Às fls. 173/174, a parte executada apresentou impugnação à execução, 

sob o argumento de excesso no valor apresentado, vez que o DIB (data 

do início do benefício) deverá ser 10/05/2012 conforme acórdão de fl. 138.

Manifestação da parte impugnada às fls. 177/183, alegando que o cálculo 

apresentado pelo executado não observou o acórdão de fl. 138 que fixou 

a data do óbito como termo inicial do benefício, observada a prescrição 

quinquenal das parcelas vencidas.

À fl. 190, foram juntados os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, 

sendo que, às fls. 191/193, a parte exequente não concordou com o 

cálculo e, à fl. 193-v, a parte executada manifestou concordância.

É o breve relatório

Fundamento e decido.

 No caso dos autos, verifico que o impugnante alega excesso no valor 

apresentado em razão da data do início do beneficio.

Contudo, verifica-se que a impugnação não merece guarida, vez que o 

cálculo judicial de fls. 170/172 observou os termos do acórdão.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta, REJEITO a impugnação 

apresentada às fls. 173/174 pelo executado e, por consequência, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela parte exequente às fls. 

170/172.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170586 Nr: 5521-70.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5521-70.2016.811.0037 (Código 170586)

 Vistos.

Considerando a ausência de manifestação da parte requerente após o 

retorno dos autos da 2ª instância, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134394 Nr: 6294-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6294-86.2014.811.0037 (Código 134394)

Vistos.

Ante a inércia da parte requerida, conforme carimbo de fl. 108-v, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela contadoria à fl. 106.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado à fl. 106.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157773 Nr: 8007-62.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVONSIR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8007-62.2015.811.0037 (Código 157773)

Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158607 Nr: 8408-61.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MANOEL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SALDUNBIDES JARDIM - 

OAB:265614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Processo nº 8408-61.2015.811.0037 (Código 158607)

Vistos.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença retro e 

translade-se cópia da sentença aos autos de nº 490-09.2003.811.0037 

(Código 23403).

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23403 Nr: 420-09.2003.811.0037

 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): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ODILON SANDIM - 

OAB:MS 6.09, REINALDO OLIVEIRA - OAB:Matr. 310.453, SOLANGE DE 

HOLANDA R. WHELAN - OAB:MAT. 1.381.114

 Processo nº: 420-09.2003.811.0037 (Código 23403)

Vistos.

Após o cumprimento do despacho proferido nos autos em penso, 

remetam-se os autos à Contadoria Judicial, pelo prazo de 10 (dez) dias, 

para correção do cálculo exequendo, conforme determinado pela 

sentença dos embargos à execução.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119685 Nr: 2123-23.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHILIN PNEUS LTDA ME, VENCESLAU 

KOSLOSKI, SIDINEI ROGERIO KOSLOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024-MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024-O MT, MARCELLA CAROLINE GONÇALVES - OAB:13626

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelos executados.Fixo honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, a serem pagos 

pelo executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 

3º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 16 de agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 194995 Nr: 6326-86.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO RADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase de 

liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

A secretaria deste juízo expediu o Ofício nº 062/2018 para a SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solicitando 

indicação de algum órgão público conveniado, com especialidade contábil, 

para a realização da perícia, o qual foi respondido através do Ofício nº 

359/2018/UJ/SEGES, indicando a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – 

CGE/MT.

Assim, ante a indicação mencionada, expediu-se ofício ao referido órgão, 

por meio do Ofício nº 096/2018, tendo sido respondido que eles (Ofício 

CGE/GAB n. 0521/2018) não possuem convênios ou outros instrumentos 

congêneres, oportunidade em que recomendaram para a realização da 

perícia contábil a POLITEC, CRCMT e a UNEMAT.

Em diligências via telefone, a Secretaria constatou que a POLITEC não 

possui perito contábil.

Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando 

realizada por particular, pode ser feito com recursos da União, do Estado 

e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, 

para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.

Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas empresas 

particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 
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CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.

Por fim, importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 

processos pendentes de realização da referida perícia.

Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o 

que deverá ser certificado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66154 Nr: 6004-47.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIECILI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

ALINE VIECILI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 Processo nº: 6004-47.2009.811.0037 (Código 66154)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que o exequente pugnou para que todos os 

atos processuais fossem formalizados em apenas um deles.

Todavia, não existe qualquer fundamento para concentrar os atos 

processuais em apenas um, razão pelo qual resta indeferido o pedido de 

fl. 205/209.

Sem prejuízo, proceda-se a intimação da parte exequente, por carga, para 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126987 Nr: 9520-36.2013.811.0037

 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: CELSO RADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9520-36.2013.811.0037 (Código 126987)

Vistos.

Considerando que os autos em apenso foram distribuídos especificamente 

para a liquidação de sentença, chamo o feito à ordem para determinar que 

a Secretaria desentranhe as petições e documentos de fls. 186/230 e 

234/238 e que proceda a juntada destas aos autos de nº 

6326-86.2017.811.0037 (Código 194995).

Assim, consigno que este processo deve prosseguir apenas em relação 

aos honorários advocatícios e determino que a Sra. Gestora Judiciária 

realize a conversão da ação para cumprimento de sentença.

Destarte, desentranhe-se a petição de liquidação de sentença de fls. 168 

e proceda-se a sua entrega, mediante recibo nos autos, à parte autora.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto à impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo executado às fls. 231/232.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113199 Nr: 4230-74.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIECILI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT/6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, por carga, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139740 Nr: 10109-91.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOURA MOISÉS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 10109-91.2014.811.0037 (Código 139740)

Vistos.

Ante a inércia da parte requerida, conforme carimbo de fl. 181-v, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela contadoria à fl. 180.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado à fl. 180.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113183 Nr: 4213-38.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIECILI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, por carga, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152341 Nr: 5500-31.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLADI SITTA ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5500-31.2015.811.0037 (Código 152341)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162594 Nr: 1495-29.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BORGES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1495-29.2016.811.0037 (Código 162594)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte autora, através de sua advogada, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se possui interesse no 

prosseguimento da ação.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105935 Nr: 4973-21.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO, RENATO CINTRA 

FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4973-21.2011.811.0037 (Código 105935)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 62 e 64/65, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela contadoria às fls. 59/60.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado às fls. 59/60.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 31587 Nr: 3822-64.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 

ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4.997, JULIANA COPETTI - OAB:MT/15.746-B, TRAJANO 

CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3822-64.2004.811.0037 (Código 31587)

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144544 Nr: 1836-89.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO SANTOS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução para reconhecer o 

excesso na execução e HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

contadoria de fls. 48/49, para apuração do valor, consignando-se que 

quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/2009, quando 

entrou em vigor a Lei nº 11.960/09 e, a partir de então, incidirá a 

modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação de 

taxa referencial (TR) até 25/03/2015. Após esta data passará a ser 

aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Isento 

de custas e honorários advocatícios.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e traslade-se cópia desta sentença para execução em 

apenso, prosseguindo-se a execução.Após, arquivem-se com as baixas 

necessárias, não havendo neste caso que se falar em duplo grau de 

jurisdição necessário, consoante jurisprudência majoritária que tomo a 

liberdade de transcrever:“PROCESSUAL CIVIL – REMESSA OBRIGATÓRIA 

– EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL – 

DESCABIMENTO – Os Embargos à Execução opostos pela Fazenda 

Pública em sede de execução fundada em título judicial não se encontram 

submetidos ao duplo grau de jurisdição. Salvo a hipótese de execução 

fiscal, a remessa necessária, prevista no artigo 475 do CPC, com a 

redação que lhe conferiu a Lei nº 10.352, de 26 de dezembro de 2001, é 

cabível apenas em sede de processo cognitivo, situação diversa, 
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portanto, da execução fundada em título judicial, em que toda a matéria de 

mérito já fora esmiuçada no processo de conhecimento. Remessa não 

conhecida”. (TRF 5ª R. – REOAC 1999.81.00.019523-9 – 1ª T. – Rel. Des. 

Fed. José Maria de Oliveira Lucena – DJU 27.04.2007 – p. 

919).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de 

agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51229 Nr: 6526-45.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO SANTOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT-3691

 Processo nº 6526-45.2007.811.0037 (Código 51229)

Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho anterior, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 45195 Nr: 717-74.2007.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENTAL CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 717-74.2007.811.0037 (Código 45195)

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada por DENTAL CENTRO OESTE 

LTDA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 198, foi determinada a intimação da parte requerente para manifestar 

sobre o pedido de extinção feito pelo requerido.

À fl. 200, certidão de decurso de prazo sem manifestação. À fl. 321 dos 

autos em apenso, certidão do Oficial de Justiça informando que a parte 

autora não foi localizada.

Assim, considerando a certidão retro, intime-se via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 16 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61224 Nr: 995-07.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO VALDOI PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº: 995-07.2009.811.0037 (Código 61224)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 170/171, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente às fls. 158/167.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado às fls. 158/167.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44299 Nr: 6793-51.2006.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENTAL CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6793-51.2006.811.0037 (Código 44299)

Vistos.

 Trata-se de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA ajuizada por DENTAL 

CENTRO OESTE LTDA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – 

MT, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 310, foi determinada a intimação da parte requerente, para comprovar 

o recolhimento das diligências necessárias para a citação do requerido.

À fl. 11, foi realizada a intimação do requerente via DJE . À fl. 321, certidão 

do Oficial de Justiça informando que a parte autora não foi localizada.

Assim, considerando a certidão retro, intime-se via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 16 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133534 Nr: 5617-56.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:19369-O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:19918-O

 Processo nº: 5617-56.2014.811.0037 (Código 133534)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 62/63.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação dos 

valores bloqueados em favor da parte exequente, atentando-se para as 

novas determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, 

que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, com a confirmação do recebimento dos valores, retornem os autos 

conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 177 de 788



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35711 Nr: 3714-98.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR, CLEIDE DE 

LOURDES TREVISAN ALVES, AGROPECUÁRIA MARINGÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:6903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Processo nº 3714-98.2005.811.0037 (Código 35711)

 Vistos.

Certifique-se a tempestividade dos embargos de declaração de fls. 

119/121.

Após, intime-se a parte exequente para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69303 Nr: 1611-45.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 Processo nº: 1611-45.2010.811.0037 (Código 69303)

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129655 Nr: 2441-69.2014.811.0037

 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: ANA PAULA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2441-69.2014.811.0037 (Código 129655)

Vistos.

Sobre os cálculos apresentados às fls. 183/192, diga a parte requerida, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73542 Nr: 5864-76.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E DISTRIB.DE ALIMENTOS 

PRIMADOCE LTDA, EULER DA SILVA MARCIDELE, EVERALDO DA SILVA 

MARCIDELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ROBERTO MISCHIATTI 

- OAB:27.771-PR, RDRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-MT

 Processo nº: 5864-76.2010.811.0037 (Código 73542)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 64.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação do valores 

bloqueados em favor da parte exequente na quantia de R$ 16.267,70 

(dezesseis mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), 

liberando o saldo remanescente à parte executada, atentando-se para as 

novas determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, 

que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73936 Nr: 6255-31.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASÍLIO TRANSPORTES LTDA, DINA MARY 

NERY DE OLIVEIRA SILVA, HERBERT BASÍLIO FERNANDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT

 Processo nº 6255-31.2010.811.0037 (Código 73936)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fls. 67/68 e determino a suspensão do feito por 

120 (cento e vinte) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

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

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145918 Nr: 2497-68.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR APOLINÁRIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, CLEUZA ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2497-68.2015.811.0037 (Código 145918)

Vistos.

Analisando detidamente os autos, e considerando o teor da certidão de fl. 

138, que apontou que a requerida Cleuza foi devidamente citada, mas não 

se manifestou nos autos, DECRETO A REVELIA da requerida CLEUZA 

ALVES BORGES, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/10/2018 às 15h30min.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 
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as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada 

parte.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 34778 Nr: 2808-11.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDENBERG SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Machado de Carvalho 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2808-11.2005.811.0037 (Código 34778)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, por carga, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113944 Nr: 4439-43.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTUIRO FLAVIO DE GOVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4439-43.2012.811.0037 (Código 113944)

Vistos.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos os demonstrativos requeridos pela parte autora à fl. 74.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154808 Nr: 6657-39.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - PROCON, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6657-39.2015.811.0037 (Código 154808)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127397 Nr: 400-32.2014.811.0037

 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: BEER AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11867, SÁVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 400-32.2014.811.0037 (Código 127397)

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, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108869 Nr: 8059-97.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDBF, ALEXANDRA MARQUES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8059-97.2011.811.0037 (Código 108869)

Vistos.

Intime-se a parte executada para que proceda a inclusão da exequente 

ALEXANDRA MARQUES BATISTA como beneficiária da pensão por morte.

Sem prejuízo, considerando a manifestação do exequente às fls. 141/144, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela parte executada às fls. 

133/134.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado às fls. 133/134.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139562 Nr: 10006-84.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D 

AVILA - OAB:14063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10006-84.2014.811.0037 (Código 139562)

Vistos.

Considerando que já decorreu o prazo requerido à fl. 144-v, dê-se vista 

dos autos à parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte 

aos autos a informação solicitada a ADJ/INSS.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38677 Nr: 1208-18.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PIRES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº 1208-18.2006.811.0037 (Código 38677)

Vistos.

Sobre a impugnação à execução de fls. 459/468, diga a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002320-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA PRATES RETUCI (REQUERENTE)

HENNYNK FERNANDO PRATES (ADVOGADO(A))

HENNYNK FERNANDO PRATES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002320-82.2018.8.11.0037. REQUERENTE: HENNYNK FERNANDO 

PRATES, ROBERTA PRATES RETUCI REQUERIDO: LOJAS KD COMERCIO 

DE MOVEIS LTDA Vistos, A requerida, apesar de devidamente citada e 

intimada por meio de AR(id. n°14189798), descumpriu a medida liminar 

deferida nos autos. Vejo, contudo, que a multa aplicada e em tese já 

consolidada, perfaz mais que o dobro do valor da compra. Assim, entendo 

que ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a majoração 

das multas. Por sua vez, os reclamantes estão sofrendo os lançamentos 

dos débitos ilegais em suas faturas de cartão de crédito, em razão da 

compra de produtos que não receberam e cuja compra foi cancelada. 

Asssim, entendo pertinente, por ora, o pedido de bloqueio via bacenjud, 

nas contas da reclamada, dos valores das parcelas até então cobradas e 

pagas, no total de R$ 863,30 (...), que corresponde a cinco parcelas de R$ 

172,66 (...) cada, sem prejuízo de futura execução das multas. Segue 

comprovante da ordem de bloqueio junto ao sistema bacenjud. Segue 

comprovante do bloqueio e ordem de transferência para a conta única. 

INTIMO a reclamada para, querendo, impugnar, em cinco dias. Não sendo 

impugnado, fica desde já deferida a expedição de alvará em favor da 

parte autora. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011104-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

FABIANE MACHNIC (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAUL NUNES (ADVOGADO(A))

VILSON PAULO SCALCON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 8011104-94.2016.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

WENDERSON FERREIRA BORGES. Parte(s) Ré(s): VILSON PAULO 

SCALCON. Data e horário: 14 de agosto de 2018, 08h00min. PRESENTES 

Juiz Leigo Dr (a) JANAINA MANHANI DE CARVALHO. Advogado(a): 

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA. OAB.24290/0 AUSENTES Parte(s) 

Autora(s): WENDERSON FERREIRA BORGES. Parte Ré(s): VILSON PAULO 

SCALCON. OCORRÊNCIAS Aberta a sessão, feito o pregão, foram 

constatadas as presenças acima mencionadas. Na sequência, houve a 

ausência de ambas as partes, apesar de que o autor registrou ciência da 

audiência no dia 16/07/2018, enquanto que o réu apresentou ciência da 

audiência no dia 25/07/2018. Na oportunidade, a advogada da parte autora 

requer prazo para juntada de substabelecimento. Requer também prazo 

para juntada de justificativa ante a ausência da parte autora. 

DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo foi decidido: Vistos etc. Defiro prazo de 

05(cinco) dias para juntada do substabelecimento bem como da 

justificativa pela ausência da parte autora. Declaro encerrada a instrução 

processual, façam-se os autos conclusos para sentença. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Willian de Oliveira Lopes Carvalho, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. JANAINA 

MANHANI DE CARVALHO. Juíza Leiga

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006021-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO FERREIRA TEODORIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 1006021-85.2017.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

THIAGO FERREIRA TEODORIO. Parte(s) Ré(s): VIVO S.A. Data e horário: 

15 de agosto de 2018, 10h00min. PRESENTES Juiz Leigo Dr (a) JANAINA 

MANHANI DE CARVALHO. Parte(s) Autora(s): THIAGO FERREIRA 

TEODORIO. Advogado(a): DANIELLA BLANCO DALPONTE. 

OAB.MT24637/0 AUSENTE Parte(s) Ré(s): VIVO S.A. OCORRÊNCIAS 

Aberta a sessão, feito o pregão, foram constatadas as presenças acima 

mencionadas. Na sequência, verificou-se a ausência da requerida, apesar 

de devidamente intimada para o ato, registrado ciência através do ícone 

“Expedientes” no dia 25/07/2018. Dada a palavra a parte reclamante, esta 

requer o prosseguimento do feito, com a decretação de REVELIA da 

Reclamada nos termos do artigo 20, da Lei n°9.099/95, e enunciado 20 do 

FONAJE. O autor alega que seu nome encontra-se incluso nos órgãos de 

restrição ao crédito. A seguir, foi colhido o depoimento pessoal da parte 

autora, sendo por meio do sistema digital, com gravação de som e imagem, 

nos termos do Provimento nº 12/2011-CGJ, encontrando-se no CD (CD – 

Processo), do qual será feita uma cópia (DVD – Segurança da Serventia). 

DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo foi decidido: Vistos etc. Determino que 

apresente extrato da negativação dos órgãos de restrição ao crédito no 

prazo de 05(cinco) dias. Declaro encerrada a instrução processual, 

façam-se os autos conclusos para sentença. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Willian de Oliveira Lopes Carvalho, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. JANAINA MANHANI DE 

CARVALHO. Juíza Leiga
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA (ADVOGADO(A))

DETROIT 136 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 1001645-56.2017.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

THIAGO SOUZA OLIVEIRA. Parte(s) Ré(s): DETROIT 136 COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA – ME. Data e horário: 15 de agosto de 2018, 09h30min. 

PRESENTES Juiz Leigo Dr (a) JANAINA MANHANI DE CARVALHO. Parte 

Ré(s): DETROIT 136 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME. Advogado(a): 

MAIRA BARCO DOS SANTOS. OAB/MT. 24513/0. Preposto: EMILLI MARIA 

FERREIRA ZORZI. AUSENTE Parte(s) Autora(s): THIAGO SOUZA 

OLIVEIRA. OCORRÊNCIAS Aberta a sessão, feito o pregão, foram 

constatadas as presenças acima mencionadas. Na sequência, 

verificou-se a ausência do autor, em virtude do mesmo não ter sido 

intimado para o ato, conforme certidão do Oficial de Justiça(id. 

n°14224499). DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo foi decidido: Vistos etc. 

Declaro encerrada a instrução processual, façam-se os autos conclusos 

para sentença. Nada mais havendo a consignar, por mim, Willian de 

Oliveira Lopes Carvalho, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. JANAINA MANHANI DE CARVALHO. Juíza Leiga

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011116-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Marilei Schuster (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANGELO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

EDERSON SANTOS NEVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 8011116-11.2016.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

LAURA ALVES DE SOUZA. Parte(s) Ré(s): SANTO ANGELO 

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - EPP. Data e horário: 14 de agosto 

de 2018, 09h00min. PRESENTES Juiz Leigo Dr (a) JANAINA MANHANI DE 

CARVALHO. Parte(s) Autora(s): LAURA ALVES DE SOUZA. 

Advogado(a): MARILEI SCHUSTER. OAB/MT. 7.721-B Parte Ré(s): SANTO 

ANGELO CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - EPP. Advogado(a): 

EDERSON SANTOS NEVES. OAB/MT. 18.174. OCORRÊNCIAS Aberta a 

sessão, feito o pregão, foram constatadas as presenças acima 

mencionadas. Esclarecidos os objetivos da audiência e proposta a 

conciliação, as partes não chegaram ao acordo, devido à ausência de 

proposta. A seguir, foi colhido o depoimento pessoal da parte autora, 

sendo por meio do sistema digital, com gravação de som e imagem, nos 

termos do Provimento nº 12/2011-CGJ, encontrando-se no CD (CD – 

Processo), do qual será feita uma cópia (DVD – Segurança da Serventia). 

Por fim, as partes informaram não possuírem mais provas a serem 

produzidas. DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo foi decidido: Vistos etc. 

Declaro encerrada a instrução processual, façam-se os autos conclusos 

para sentença. Nada mais havendo a consignar, por mim, Willian de 

Oliveira Lopes Carvalho, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. JANAINA MANHANI DE CARVALHO. Juíza Leiga

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011526-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LAURA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 8011526-69.2016.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

LAURA ALVES FERREIRA. Parte(s) Ré(s): EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. Data e horário: 14 de agosto de 2018, 

08h30min. PRESENTES Juiz Leigo Dr (a) JANAINA MANHANI DE 

CARVALHO. Parte(s) Autora(s): LAURA ALVES FERREIRA. Advogado(a): 

VINICIUS GARAY DA SILVA. OAB/MT. 17935. AUSENTE Parte Ré(s): 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. OCORRÊNCIAS Aberta a 

sessão, feito o pregão, foram constatadas as presenças acima 

mencionadas. Aguardou-se 10(dez) minutos de tolerância, no entanto a 

parte reclamada não compareceu. Dada a palavra a parte reclamante, esta 

requer o prosseguimento do feito, com a decretação de REVELIA da 

Reclamada nos termos do artigo 20, da Lei n°9.099/95, e enunciado 20 do 

FONAJE tendo em vista sua ausência imotivada neste ato, considerando 

que a mesma foi devidamente intimada conforme Expediente: Expediente 

eletrônica 25/07/2018, às 23:59:59. A seguir, foi colhido o depoimento 

pessoal da parte autora, sendo por meio do sistema digital, com gravação 

de som e imagem, nos termos do Provimento nº 12/2011-CGJ, 

encontrando-se no CD (CD – Processo), do qual será feita uma cópia 

(DVD – Segurança da Serventia). DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo foi 

decidido: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução processual, façam-se 

os autos conclusos para sentença. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Willian de Oliveira Lopes Carvalho, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes. JANAINA MANHANI DE CARVALHO. Juíza 

Leiga

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011586-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA ARIADNE CARDOSO VIEIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 8011586-42.2016.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

TAYNA ARIADNE CARDOSO VIEIRA. Parte(s) Ré(s): EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A Data e horário: 15 de agosto de 2018, 

13h30min. PRESENTES Juiz Leigo Dr (a) JANAINA MANHANI DE 

CARVALHO. Parte(s) Autora(s): TAYNA ARIADNE CARDOSO VIEIRA. 

Advogado(a):VINICIUS GARAY DA SILVA. OAB.17935/MT Parte Ré(s): 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Advogado(a): FLÁVIA 

VENCESLAU GOMES. OAB/MT. 16843. Preposto: ADRIANO SOUZA 

PAULINO. OCORRÊNCIAS Aberta a sessão, feito o pregão, foram 

constatadas as presenças acima mencionadas. A seguir, foi colhido o 

depoimento pessoal da parte autora assim como do preposto da ré, sendo 

por meio do sistema digital, com gravação de som e imagem, nos termos 

do Provimento nº 12/2011-CGJ, encontrando-se no CD (CD – Processo), 

do qual será feita uma cópia (DVD – Segurança da Serventia). O 

advogado da autora manifestou-se nos seguintes termos: Diante da falta 

de conhecimento fático da reclamada sobre o presente caso, requer-se 

Juíza Leiga que seja decretada confissão ficta dos fatos elencados na 

inicial. DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo foi decidido: Vistos etc. Declaro 

encerrada a instrução processual, façam-se os autos conclusos para 

sentença. Nada mais havendo a consignar, por mim, Willian de Oliveira 

Lopes Carvalho, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. JANAINA MANHANI DE CARVALHO. Juíza Leiga

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011587-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA ARIADNE CARDOSO VIEIRA (REQUERENTE)
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REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 8011587.27.2016.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO. Parte(s) Autora(s): 

TAYNA ARIADNE CARDOSO VIEIRA. Parte(s) Ré(s): VIVO S.A. Data e 

horário: 15 de agosto de 2018, 13h30min. PRESENTES Juiz Leigo Dr (a) 

JANAINA MANHANI DE CARVALHO. Parte(s) Autora(s): TAYNA ARIADNE 

CARDOSO VIEIRA. Advogado(a):VINICIUS GARAY DA SILVA. 

OAB.17935/MT AUSENTE Parte Ré: VIVO S.A OCORRÊNCIAS Aberta a 

sessão, feito o pregão, foram constatadas as presenças acima 

mencionadas. Na sequência, verificou-se a ausência da ré, apesar de 

devidamente intimada pelo seu advogado(a) constituída nos autos, 

registrado ciência da audiência de Instrução e Julgamento na data de 

26/07/2018. A seguir, foi colhido o depoimento pessoal da parte autora 

assim como do preposto da ré, sendo por meio do sistema digital, com 

gravação de som e imagem, nos termos do Provimento nº 12/2011-CGJ, 

encontrando-se no CD (CD – Processo), do qual será feita uma cópia 

(DVD – Segurança da Serventia). O advogado da autora manifestou-se 

nos seguintes termos: Diante da falta desmotivada a esta audiência, 

requer o prosseguimento do feito, com a decretação da REVELIA da 

requerida nos termos do artigo 20, da Lei n°9.099/95, e enunciado 20 do 

FONAJE. DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo foi decidido: Vistos etc. Declaro 

encerrada a instrução processual, façam-se os autos conclusos para 

sentença. Nada mais havendo a consignar, por mim, Willian de Oliveira 

Lopes Carvalho, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. JANAINA MANHANI DE CARVALHO. Juíza Leiga

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BORTOLUCCI (REQUERENTE)

MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Mirian Ribeiro Rodrigues De Mello (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002091-59.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE ANTONIO 

BORTOLUCCI, MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI REQUERIDO: MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO Vistos, Inexiste prova nos autos da 

citação da parte requerida. A justificativa dos reclamante, portanto, se 

mostra plausível. Posto isso, cite-se a parte reclamada, observando-se os 

termos do artigo 18 da Lei 9.099/1995, no endereço indicado no id 

9101260. Redesigne-se a audiência de conciliação, intimando-se a parte 

requerida no mesmo ato citatório. 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. Consigne-se 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 5 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser cientificada de que, não havendo contestação, 

também será decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a(s) 

parte(s) autora(s) poderá(ão) impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente(s) de tal aspecto. Intime(m)-se 

a(s) parte(s) autora(s) por meio do seu advogado para a audiência de 

conciliação, conforme artigo 334, § 3º, do NCPC. Naqueles processos em 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso oficia, também deverá 

ser intimada a parte por ela assistida. Às providências. Cumpra-se. Serve 

a presente de carta/mandado de citação e intimação. Primavera do 

Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES (ADVOGADO(A))

ANTONIO FACCHIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIARDO MANOEL FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

FRANCIELE PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000553-77.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ANTONIO FACCHIN 

REQUERIDO: FRANCIELE PEREIRA DA CRUZ, ELIARDO MANOEL FERREIRA 

DE SOUZA Vistos, Junte-se o aviso de recebimento ou o envelope 

devolvido, encaminhado para citação e intimação do requerido, Eliardo 

Manoel Ferreira de Souza. Caso citado da ação e intimado para a 

audiência realizada em 15.05.2017, prossiga-se o processo segundo o rito 

legal (conclusão para sentença). Na hipótese negativa, cite-se a parte 

requerida faltante, observando-se os termos do artigo 18 da Lei 

9.099/1995. Redesigne-se a audiência de conciliação, intimando-se 

somente a parte requerida ainda não citada. 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. Consigne-se 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 5 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, devendo ser cientificada de que, não havendo 

contestação, também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas 

preliminares, a parte autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Intime-se a parte 

autora por meio do seu advogado para a audiência de conciliação, 

conforme artigo 334, § 3º, do NCPC. Naqueles processos em que a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso oficia, também deverá ser 

intimada a parte por ela assistida. Às providências. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012227-64.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

MARIA LUZIA PRATES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8012227-64.2015.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA LUZIA 

PRATES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Considerando o tempo decorrido, 

intimo a reclamante, por intermédio de seu advogado, a manifestar se 

ainda tem interesse no feito, em cinco dias, sob pena de extinção. Com ou 

sem manifestação, venham conclusos imediatamente, com urgência, por 

se tratar de processo da meta 2-CNJ. Primavera do Leste/MT, 20 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012198-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRIFE DA MANGUEIRA COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

ENIO ZANATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEKA INDUSTRIA MATOGROSSENSE DE CONEXOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8012198-77.2016.8.11.0037 REQUERENTE: GRIFE DA 
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MANGUEIRA COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME REQUERIDO: DEKA 

INDUSTRIA MATOGROSSENSE DE CONEXOES LTDA - EPP Vistos, Não se 

pode afirmar, indubitavelmente, que a autora tenha sido efetivamente 

intimada da audiência de conciliação, inclusive na forma autorizada pelo 

artigo 334, §3º, do Código de Processo Civil, pois a leitura da intimação 

pelo advogado da autora ocorreu para o evento “Concedida a Medida 

Liminar(28/10/16)”, constante do evento nº 5374268, sem que tal 

indicação (intimação pelo advogado) conste daquela intimação indicada no 

evento nº 5374261. Posto isso, redesigne-se a audiência de conciliação, 

intimando-se todos para o ato. Consigne-se que, 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, ressaltando-se, 

ainda, acerca da desnecessidade de contestação, uma vez que esta já 

consta dos autos. Intime-se a parte autora por meio do seu advogado para 

a audiência de conciliação, conforme artigo 334, § 3º, do NCPC. Naqueles 

processos em que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso oficia, 

também deverá ser intimada a parte por ela assistida. Às providências. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000202-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

PAULA ANDREIA PETRY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000202-70.2017.8.11.0037. REQUERENTE: PAULA ANDREIA PETRY, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de processo que se 

encontrava suspenso, no entanto, CONSIGNO QUE A SUSPENSÃO NÃO É 

MAIS NECESSÁRIA, DEVENDO O PROCESSO RETOMAR SEU CURSO 

NORMAL, diante do julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156 - RJ em 

25.04.2018, pela Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

que lhe negou provimento, bem como estabeleceu requisitos cumulativos 

para a concessão de medicamentos não constantes dos atos normativos 

dos SUS, modulando-o para que sejam exigidos aos processos que forem 

distribuídos a partir da conclusão daquele julgamento. Intimem-se as 

partes. Após, concluso para sentença. Primavera do Leste-MT, 20 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001943-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (EXEQUENTE)

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001943-14.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos, 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em que há obrigação de 

fazer e também obrigação de pagar quantia certa. Quanto à obrigação de 

fazer, há regramento específico no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme determina o artigo 12 da Lei 12.153/2009, in verbis: Art. 12. O 

cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, que 

imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será 

efetuado mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa, com 

cópia da sentença ou do acordo. (destaquei) Assim, requisite-se do(s) 

devedor(es)/executado(s) da obrigação o cumprimento da sentença, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de multa única de 2 (dois) mil reais. 

Quanto à obrigação de pagar quantia, ela está regulamentada pelo art. 13 

da Lei 12153/2009 e pelo Provimento nº 11/2017-CM (publicado em 

23.08.2017, no DJE nº 10.086), que disciplina o processamento e o 

pagamento de Requisições de Pequeno Valor no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso. Assim, solicite-se do Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a apuração do 

valor líquido devido, juntamente com a distinção da eventual incidência de 

atualização monetária, juros e deduções tributárias, instruindo-se o 

expediente com as peças exigidas naquele Provimento. Após, concluso 

para as providências pertinentes ao caso (RPV ou precatório). Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, inclusive de ofício 

requisitório à Fazenda Pública, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005648-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (RÉU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005648-20.2018.8.11.0037. AUTOR(A): CLAUDINEI DIAS DO 

NASCIMENTO RÉU: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT Vistos, 

Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência 

proposta por CLAUDINEI DIAS DO NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, ambos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão de tutela de urgência, para que os requeridos 

adotem as providências necessárias para o PROCEDIMENTO DE 

ARTRODESE DE COLUNA TORACO-LOMBAR POSTERIOR. Relata a parte 

autora, que sofreu queda de andaime que lesionou a coluna que 

apresenta fratura de T12, multifragmentada, com componentes do muro 

vertebral posterior em direção ao canal vertebral e que a situação é de 

urgência. Afirmou que é hipossuficiente econômica e não que possui 

recursos financeiros suficientes para arcar com o procedimento cirúrgico. 

Foi juntado relatório médico e exames que comprovam o diagnóstico e a 

necessidade do procedimento cirúrgico (Id 14686432, 14686433, 

14686434, 14686435, 14686436, 14686437). Foi realizado parecer técnico 

pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – que concluiu: 1- Quanto à doença 

alegada: Constam nos autos relatório médico que confirma a lesão 

alegada. 2- Quanto à necessidade do procedimento solicitado: Há 

necessidade de tratamento cirúrgico de fratura de coluna torácica 3- 

Quanto à urgência do procedimento: O procedimento é urgente. A demora 

em se providenciar o procedimento cirúrgico de fixação de coluna cervical 

pode agravar os danos, com sequelas progressivas, considerando a 

história, e laudo médico. (Ofício/NAT nº 1460/2018, Id 14798212). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 
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e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 

está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Gabriel Chaves da Silva, 

CRM/MT 9881 (Id 14686434), onde se verifica a prescrição do 

procedimento cirúrgico e o diagnóstico da doença. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pela 

risco de deformidade, dor crônica, déficit neurológico e piora da fratura, 

declarado pelo médico, bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite deste 

processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável à requerente, 

esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por 

fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos 

efeitos do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para CLAUDINEI DIAS DO NASCIMENTO (qualificado na 

petição inicial) PROCEDIMENTO DE ARTRODESE DE COLUNA 

TORACO-LOMBAR POSTERIOR, no prazo de 05 (cinco) dias ou, no mesmo 

prazo, indique(m) data próxima para sua realização. Advirto que o não 

cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante 

legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a 

prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem 

como de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 

344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa 

do Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada 

ora deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na 

Secretaria Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005758-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PENTEADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005758-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIA PENTEADO 

RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de Ação ordinária de obrigação 

de fazer proposta por LUCIA PENTEADO RODRIGUES representada 

legalmente por sua mãe LINA RODRIGUES PENTEADO em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional, para que o(s) requerido(s) adote(m) as 

providências necessárias para dispensação dos medicamentos Tizanidina 

2mg, Retemic 5mg, Baclofeno e Imipramina 25mg. Relata a paciente que 

apresenta sequela de Trauma Raquimedular, devido a acidente 

motociclistico há 06 anos. Paciente evolui com paraplegia e bexiga 

neurogênica, sendo necessário realizar cirurgia de reparação em bexiga 
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atrófica e o uso dos medicamentos requeridos; que a situação é de 

urgência; que é hipossuficiente financeira, pois não possui recursos 

financeiros suficientes para arcar com os custos do tratamento Instado 

pela Defensoria Pública sobre os medicamentos, o Poder Público limitou-se 

a afirmar que os medicamentos estão fora do fluxo de atendimento e 

protocolos clínicos e de regulação (id 14738807). O Núcleo de Apoio 

Técnico informou que os medicamentos não são assegurados pelo SUS, 

sendo que para alguns deles existem alternativas disponibilizadas pelo 

SUS (Parecer Técnico NAT nº 0868/2018, Id 14827312). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência 

deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 

2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a 

Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o valor 

extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial 

da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 

12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo receituário, pelo laudo e pelo relatório médicos, subscritos pelo 

Dr.Bohdan Baranhuk, CRM 5159 (Id’s 14738514, 14738240 e 14738320), 

integrante do próprio SUS, os quais apontam a prescrição dos produtos 

vindicados, o diagnóstico da doença, além da justificativa para o 

tratamento prescrito. Embora o NAT tenha informado que o SUS não 

disponibiliza o fármaco na fórmula prescrita, assim como também não 

disponibiliza seus componentes isoladamente (o que se conclui pelo teor 

do Parecer), observa-se que o médico no relatório médico informou que os 

referidos medicamentos não podem ser substituídos. No que diz respeito 

ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se 

pela indicação médica de possiblidade de piora dos espasmos 

musculares, bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite deste processo, 

uma vez que, se ao final a sentença for favorável ao(à) 

requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência satisfativa para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: 

dispensar para LUCIA PENTEADO RODRIGUES (qualificado(a) na petição 

inicial) os medicamentos Tizanidina 2mg, Retemic 5mg, Baclofeno e 

Imipramina 25mg, no prazo de 10 (dez) dias, pelo período que se fizer 

necessário (de acordo com indicação médica) ou, no mesmo prazo, 

indique(m) data próxima para disponibilização. Ainda, caso não tenha(m) 

condições de cumprir a obrigação, faculto ao(s) ente(s) público(s) indicar 

outro fornecedor que a satisfaça com custo inferior ao menor orçamento 

trazido nos autos (Id 14738446), que é, por ora, no valor de R$ 622,74 

(seiscentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos). Advirto que 

o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das 

medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste 

caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, 

a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por carta 

precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o 

Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante 

legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a 

prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem 

como de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 

344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa 

do Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada 

ora deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na 

Secretaria Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 
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conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011294-62.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BORGES TECH (REQUERENTE)

ELIANE SCHAFER BARCHET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011294-62.2013.8.11.0037. REQUERENTE: PATRICIA BORGES TECH 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Verifica-se que os presentes autos 

encontram-se em cumprimento de sentença que já foi impugnado, sendo 

que a impugnação foi julgada improcedente em 25 de fevereiro de 2017 (id 

4840944), contudo a parte executada está em recuperação judicial. Neste 

contexto, a execução do crédito constituído em favor do exequente não 

pode se dar perante este Juizado Especial. Com efeito, após vários 

julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal 

de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy 

Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que está 

em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Além disso, 

verifico nos autos que houve bloqueio de numerário em 11 de maio de 

2016 (antes do deferimento da recuperação judicial que se deu em 21 de 

junho de 2016), no entanto o julgamento da impugnação à execução 

somente ocorreu em 25 de fevereiro de 2017, posteriormente ao 

deferimento do pedido de recuperação judicial e, portanto, incabível a 

liberação do valor bloqueado, conforme jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. GRUPO OI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO CIRCULAR 

002/2017- SECPRES. Decisão proferida no julgamento do agravo de 

instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000 (TJRJ), admite o levantamento 

dos valores depositados ou bloqueados em nome da empresa 

recuperanda/Grupo OI antes do dia 21/06/2016. No caso, embora o 

depósito dos valores tenha sido efetuado antes de 21/06/2016, a 

impugnação ao cumprimento de sentença ainda não transitou em julgado, 

razão pela qual, não deve ser admitida a liberação dos valores. Entretanto, 

não há falar em sobrestamento do feito, porquanto ainda pendente 

discussão acerca dos valores controvertidos. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70073593071, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 14/06/2017). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C REPETIÇÃO DE VALORES. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. 

INVIABILIDADE. Decisão proferida no julgamento do agravo de instrumento 

nº 0034576-58.2016.8.19.0000 (TJRJ), admite o levantamento dos valores 

depositados ou bloqueados em nome da empresa recuperanda/Grupo OI 

antes do dia 21/06/2016. Critérios para liberação de valores: (a) Quando o 

depósito judicial/bloqueio tenha sido realizado pela OI S/A em data anterior 

a 21.06.2016; (b) Quando acontecer quaisquer das seguintes situações: 

(i) o depósito tenha sido feito com a expressa finalidade de pagamento 

pela OI S/A; ou (ii) já tenha ocorrido o trânsito em julgado de embargos à 

execução, ou (iii) já tenha ocorrido a preclusão do incidente de 

impugnação ao cumprimento de sentença. No caso, apesar de já existir 

valor consolidado, depositado antes de 21.06.2016, ou seja, antes da 

decretação da recuperação judicial, o trânsito em julgado do incidente de 

impugnação ao cumprimento de sentença, somente ocorrera em 

JANEIRO/2017, o que permite a suspensão do feito e a impossibilidade de 

levantamento de valores, pois os valores requeridos e objeto de 

expedição de alvará se encontram abrangidos pela determinação de 

suspensão.... Manutenção da decisão. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074323676, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 13/09/2017). Desta forma, expeça-se ALVARÁ PARA 

DEVOLUÇÃO DO VALOR ATUALIZADO BLOQUEADO PARA OI S.A, 

conforme dados informados na petição de Id 13410713. E ainda, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já (após a expedição do alvará acima 

referido), o arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providencia acima. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 20 de agosto de 2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012044-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

JAIRO FUNKE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLENDA RENATA DE PAULA BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8012044-59.2016.8.11.0037 REQUERENTE: RAVEMAPRI 

COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP REQUERIDO: GLENDA RENATA DE 

PAULA BUENO Vistos, Inexiste previsão legal para citação por telefone no 

âmbito do Juizado Especial Cível, conforme se verifica do rol do artigo 18 

da Lei 9.099/1995. Ademais, a postulação do autor deve indicar o nome, a 

qualificação e o endereço das partes (art. 14, §1º, inc. I, da Lei 

9.099/1995). Posto isso, indefiro o pleito de citação por telefone (item II, da 

petição do Id 4645970), facultando-se a indicação do endereço completo 

da parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Caso 

seja indicado o novo endereço, cite-se a parte requerida, observando-se 

os termos do artigo 18 da Lei 9.099/1995, bem como redesigne-se a 

audiência de conciliação, intimando-se a parte requerida no mesmo ato 

citatório. Consigne-se que 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. Outrossim, a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 
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por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até 5 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser cientificada de que, não havendo contestação, 

também será decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a(s) 

parte(s) autora(s) poderá(ão) impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente(s) de tal aspecto. Intime(m)-se 

a(s) parte(s) autora(s) por meio do seu advogado para a audiência de 

conciliação, conforme artigo 334, § 3º, do NCPC. Naqueles processos em 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso oficia, também deverá 

ser intimada a parte por ela assistida. Às providências. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011057-57.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

EDES ANTONIO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DO AMARAL 03779443600 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011057-57.2015.8.11.0037 REQUERENTE: EDES ANTONIO DE 

SOUSA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ANA PAULA DO AMARAL 03779443600 Vistos, Foram 

frustradas todas as tentativas de intimação do requerente e em especial 

de citação da requerida para a audiência de conciliação, inclusive por 

intermédio de oficial de justiça (carta precatória no Id 3721119 – requerida 

– e mandado no Id 4367741 – requerente). Com isso, a ação se arrasta há 

aproximadamente três anos sem a formação da relação processual, 

tornando inviável novas diligências. Por sua vez, não cabe citação por 

edital no âmbito desta Justiça Especializada, dado o rito sumaríssimo, 

salvo em execuções, por construção em forma de Enunciados, o que não 

é o caso. Assim, falta pressupostos de constituição válido e regular do 

processo. Posto isso, julgo extinto o feito, sem apreciação do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV, do CPC. Fica facultada a propositura de nova 

ação, caso a parte reclamante descubra o correto endereço da 

reclamada, ou a propositura em Vara da Justiça Comum, onde haja 

possibilidade de citação por edital. Transitada em julgado, dê-se baixa no 

sistema. Isento de custas. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004482-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN RUBIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004482-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: HELLEN RUBIA OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pelo(a) requerente (id. 

n°14695586), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Publicada e registrada eletronicamente. Proceda-se o cancelamento da 

audiência designada para o dia 12/11/2018, às 09:00. Transitada em 

julgado, arquive-se, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 20 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010958-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANA DA ROCHA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010958-53.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA ROSANA 

DA ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte promovente não compareceu à audiência de 

conciliação realizada (termo de audiência Id n° 3638112), apesar de 

devidamente intimada, na pessoa de seu advogado (conforme se verifica 

dos eventos nº 5397742, 5397741 e 5397746). O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.”. Diante do exposto, tendo em 

vista que a autora não justificou validamente sua ausência à audiência, 

julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, 

inciso I e seu §1º, da Lei 9.099/1995. Isento(a) de honorários advocatícios, 

com fundamento no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 do 

FONAJE, ressalvada a comprovação referida no artigo 51, §2º, da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas, em cinco 

dias. Não sendo pagas, anote-se (CNGC) e ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. 

Atualize-se o advogado do polo passivo, conforme requerido no Id 

9697321. Após, intimem-se todos da presente sentença. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 20 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010960-23.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANA DA ROCHA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010960-23.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA ROSANA 

DA ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte promovente não compareceu à audiência de 

conciliação realizada (termo de audiência Id n° 3637395), apesar de 

devidamente intimada, na pessoa de seu advogado (conforme se verifica 

dos eventos nº 5397057, 5397056 e 5397060). O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.”. Diante do exposto, tendo em 

vista que a autora não justificou validamente sua ausência à audiência, 

julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, 

inciso I e seu §1º, da Lei 9.099/1995. Isento(a) de honorários advocatícios, 

com fundamento no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte 
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promovente ao pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 do 

FONAJE, ressalvada a comprovação referida no artigo 51, §2º, da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas, em cinco 

dias. Não sendo pagas, anote-se (CNGC) e ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. 

Atualize-se o advogado do polo passivo, conforme requerido no Id 

3637378. Após, intimem-se todos da presente sentença. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 20 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011093-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE FREDDO LEMES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011093-65.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ALCIONE FREDDO 

LEMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Segundo o artigo 

334, §3º, do Código de Processo Civil: Art. 334. Se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. (...) § 3º A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado. Com efeito, a intimação da parte autora efetivou-se por 

intermédio do seu advogado, que foi devidamente intimado diretamente no 

processo eletrônico em 20 de setembro de 2016, nos termos do artigo 

334, §3º, do CPC, conforme se verifica dos eventos nº 5359946, 5359945 

e 5359949, constantes do histórico de movimentações. Portanto, a parte 

autora foi intimada da audiência de conciliação com mais de 1 (um) mês de 

antecedência, todavia não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa válida nos autos, posto que a advogada presente ao ato se 

limitou em desistência da ação, após o pedido da requerida para aplicação 

do Enunciado 28 do FONAJE (Id 3613668). Nesse norte, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Diante do exposto, julgo extinto o feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I e seu §1º, da 

Lei 9.099/1995. Isento(a) de honorários advocatícios, com fundamento no 

artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Considerando-se que a parte autora 

não apresentou justificativa válida para a ausência, condeno-a ao 

pagamento das custas processuais, com base no artigo 51, §2º, da Lei 

9.099/1995 e no Enunciado Cível 28, do FONAJE. Publicada e registrada 

diretamente no processo eletrônico. Atualize-se o advogado do polo 

passivo, conforme requerido no Id 3613654. Após, intimem-se todos da 

presente sentença. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas, 

em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se (CNGC) e arquive-se o 

processo, com a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012011-06.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

LUCAS DE JESUS BONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THE MODELS AGENCY LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8012011-06.2015.8.11.0037, REQUERENTE: LUCAS DE JESUS 

BONFIM REQUERIDO: THE MODELS AGENCY LTDA - ME Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Segundo o artigo 334, §3º, do Código de Processo Civil: Art. 334. 

Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. (...) § 3º A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado. Com efeito, apesar da diligência da Secretaria da 5ª Vara em 

tentar intimar a parte autora, através dos Correios, a intimação desta 

efetivou-se por intermédio da sua procuradora, que foi devidamente 

intimada diretamente no processo eletrônico em 31 de janeiro de 2017, às 

8h51min, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC, conforme se verifica da 

aba “Expedientes” do processo. A Súmula 19 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, relativa à matéria cível, 

prescreve o seguinte: “SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a 

realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 

(quarenta e oito) horas. (Aprovada em 12/09/2017).” (DJE, Ed. nº 10113, 

disponibilizado em 02.10.2017) Portanto, a parte autora foi intimada da 

audiência de conciliação com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas 

(uma vez que a sessão foi designada para 02 de fevereiro de 2017, às 

15h), todavia não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

válida nos autos. Nesse norte, a extinção do processo é medida que se 

impõe. Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I e seu §1º, da Lei 9.099/1995. Isento(a) de 

honorários advocatícios, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei nº 

9.099/95. Considerando-se que a parte autora não apresentou justificativa 

válida para a ausência, condeno-a ao pagamento das custas processuais, 

com base no artigo 51, §2º, da Lei 9.099/1995 e no Enunciado Cível 28, do 

FONAJE. Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em 

cinco dias. Não sendo pagas, anote-se (CNGC) e arquive-se o processo, 

com a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010839-92.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

NAYARA CRISTINA ALVES BASILIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010839-92.2016.8.11.0037 REQUERENTE: NAYARA CRISTINA 

ALVES BASILIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório 

com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo 

único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Segundo o 

artigo 334, §3º, do Código de Processo Civil: Art. 334. Se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. (...) § 3º A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado. Com efeito, a intimação da parte autora efetivou-se por 

intermédio do seu advogado, que foi devidamente intimado diretamente no 

processo eletrônico em 17 de maio de 2016, conforme se verifica dos 

eventos nº 5354820, 5354819 e 5354824, constantes do histórico de 

movimentações. Portanto, nos termos legais, a parte autora foi intimada da 

audiência de conciliação com mais de 8 (oito) meses de antecedência, 

todavia não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa válida 

nos autos. Nesse norte, a extinção do processo é medida que se impõe. 

Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso I e seu §1º, da Lei 9.099/1995. Isento(a) de 

honorários advocatícios, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei nº 

9.099/95. Considerando-se que a parte autora não apresentou justificativa 

válida para a ausência, condeno-a ao pagamento das custas processuais, 

com base no artigo 51, §2º, da Lei 9.099/1995 e no Enunciado Cível 28, do 

FONAJE. Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em 

cinco dias. Não sendo pagas, anote-se (CNGC) e arquive-se o processo, 

com a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 
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2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011395-31.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI (ADVOGADO(A))

MARIANA CAROLINA DE CAMPOS PAIAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011395-31.2015.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. REQUERENTE: MARIANA CAROLINA DE 

CAMPOS PAIAO REQUERIDO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM 

SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Segundo o artigo 334, §3º, do Código de Processo Civil: Art. 334. Se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. (...) § 3º A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado. Com efeito, a intimação da parte autora efetivou-se por 

intermédio do seu advogado, que foi devidamente intimado diretamente no 

processo eletrônico em 2 de fevereiro de 2017, às 23h59min, nos termos 

do artigo 334, §3º, do CPC, conforme se verifica da aba “Expedientes” do 

processo. A Súmula 19 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso, relativa à matéria cível, prescreve o seguinte: 

“SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. 

(Aprovada em 12/09/2017).” (DJE, Ed. nº 10113, disponibilizado em 

02.10.2017) Portanto, a parte autora foi intimada da audiência de 

conciliação com antecedência de mais de 48 (quarenta e oito) horas (uma 

vez que a sessão foi designada para 08 de fevereiro de 2017, às 

13h20min), todavia não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa válida nos autos. Nesse norte, a extinção do processo é 

medida que se impõe. Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I e seu §1º, da Lei 

9.099/1995. Isento(a) de honorários advocatícios, com fundamento no 

artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Considerando-se que a parte autora 

não apresentou justificativa válida para a ausência, condeno-a ao 

pagamento das custas processuais, com base no artigo 51, §2º, da Lei 

9.099/1995 e no Enunciado Cível 28, do FONAJE. Publicada e registrada 

diretamente no processo eletrônico. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se 

(CNBC) e arquive-se o processo, com a devida baixa. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010523-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE NEONILA FERREIRA (REQUERENTE)

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL ALIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010523-79.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

LUCILENE NEONILA FERREIRA REQUERIDO: COMERCIAL ALIANCA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Segundo o artigo 334, §3º, do Código de Processo Civil: Art. 334. 

Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. (...) § 3º A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado. Com efeito, a intimação da parte autora efetivou-se por 

intermédio do seu advogado, que foi devidamente intimado diretamente no 

processo eletrônico, em 12 de janeiro de 2017, às 14h17min, nos termos 

do artigo 334, §3º, do CPC, conforme se verifica da aba “Expedientes” do 

processo. A Súmula 19 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso, relativa à matéria cível, prescreve o seguinte: 

“SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. 

(Aprovada em 12/09/2017).” (DJE, Ed. nº 10113, disponibilizado em 

02.10.2017) Portanto, a parte autora foi intimada da audiência de 

conciliação com antecedência de mais de 48 (quarenta e oito) horas (uma 

vez que a sessão foi designada para 13 de fevereiro de 2017, às 

15h00min), todavia não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa válida nos autos. Ainda, consigno que não merece acolhimento 

o pedido de diligências da autora, para obtenção do CNPJ e do endereço 

da requerida (Id 6759091), haja vista que a postulação do autor deve 

indicar o nome, a qualificação e o endereço das partes (art. 14, §1º, inc. I, 

da Lei 9.099/1995). Ademais, anteriormente à data da audiência (em 

08.02.2017), a autora também foi intimada a manifestar-se acerca da não 

localização da requerida, através da sua advogada (aba “Expedientes” do 

processo), tendo se manifestado no feito somente depois de mais de dois 

meses daquela (onde indicou um endereço, requereu a citação e, 

estranhamente, pugnou pela expedição de ofício ao SPC para obtenção do 

endereço e do CNPJ da requerida), sem justificar a ausência na audiência. 

Nesse norte, a extinção do processo é medida que se impõe. Diante do 

exposto, indefiro a petição do Id 6759091, bem como, tendo em vista que a 

autora não justificou sua ausência à audiência, julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I e seu §1º, da Lei 

9.099/1995. Isento(a) de honorários advocatícios, com fundamento no 

artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Isento de custas. Publicada e 

registrada diretamente no processo eletrônico. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, com a devida baixa. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011401-38.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI (ADVOGADO(A))

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011401-38.2015.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. REQUERENTE: PAULO RENATO CARDOSO 

PAIAO REQUERIDO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Segundo o artigo 

334, §3º, do Código de Processo Civil: Art. 334. Se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. (...) § 3º A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado. Com efeito, a intimação da parte autora efetivou-se por 

intermédio do seu advogado, que foi devidamente intimado diretamente no 

processo eletrônico em 2 de fevereiro de 2017, às 23h59min, nos termos 

do artigo 334, §3º, do CPC, conforme se verifica da aba “Expedientes” do 

processo. A Súmula 19 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso, relativa à matéria cível, prescreve o seguinte: 

“SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência 
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de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. 

(Aprovada em 12/09/2017).” (DJE, Ed. nº 10113, disponibilizado em 

02.10.2017) Portanto, a parte autora foi intimada da audiência de 

conciliação com antecedência de mais de 48 (quarenta e oito) horas (uma 

vez que a sessão foi designada para 8 de fevereiro de 2017, às 

13h40min), todavia não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa válida nos autos, uma vez que o autor se limitou em indicar, em 

data posterior à audiência, que seu patrono esteve afastado de suas 

atividades por motivos de ordem pessoal, citando, para tanto, determinada 

ação penal na Comarca de Campo Verde/MT. A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado, notadamente porque não demonstrada a 

impossibilidade do causídico em exercer suas atividades laborais, desde a 

intimação para a audiência. Ademais, inexiste comprovação nos autos de 

uma eventual renúncia do advogado, previamente à audiência, ou mesmo 

revogação do mandado pelo autor. Nesse norte, a extinção do processo é 

medida que se impõe. Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I e seu §1º, da Lei 

9.099/1995. Isento(a) de custas e honorários advocatícios, com 

fundamento no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Publicada e registrada 

diretamente no processo eletrônico. Intimem-se. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, com a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011143-91.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

SOUZA & RESENDE LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVININO SILVA BORDAO (REQUERIDO)

CAMPOS & SARAIVA DE JESUS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011143-91.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. 

REQUERENTE: SOUZA & RESENDE LTDA - ME REQUERIDO: EVININO 

SILVA BORDAO, CAMPOS & SARAIVA DE JESUS LTDA - ME Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Segundo o artigo 334, §3º, do Código de Processo Civil: Art. 334. 

Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. (...) § 3º A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado. Com efeito, a intimação da parte autora efetivou-se por 

intermédio do seu advogado, que foi devidamente intimado diretamente no 

processo eletrônico, em 10 de fevereiro de 2017, às 15h51min, nos 

termos do artigo 334, §3º, do CPC, conforme se verifica da aba 

“Expedientes” do processo. A Súmula 19 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, relativa à matéria cível, 

prescreve o seguinte: “SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a 

realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 

(quarenta e oito) horas. (Aprovada em 12/09/2017).” (DJE, Ed. nº 10113, 

disponibilizado em 02.10.2017) Portanto, a parte autora foi intimada da 

audiência de conciliação com antecedência de mais de 48 (quarenta e 

oito) horas (uma vez que a sessão foi designada para 13 de março de 

2017, às 15h20min), todavia não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa válida nos autos. Nesse norte, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Diante do exposto, julgo extinto o feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I e seu §1º, da 

Lei 9.099/1995. Isento(a) de honorários advocatícios, com fundamento no 

artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Considerando-se que a parte autora 

não apresentou justificativa válida para a ausência, condeno-a ao 

pagamento das custas processuais, com base no artigo 51, §2º, da Lei 

9.099/1995 e no Enunciado Cível 28, do FONAJE. Publicada e registrada 

diretamente no processo eletrônico. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se 

(CNGC) e arquive-se o processo, com a devida baixa. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212551 Nr: 5271-66.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO DOS SANTOS, DAIANE 

PEREIRA DOS SANTOS, JEOVANE NUNES CAMPOS, IAHN KELVIN 

BARBOSA DE SOUZA, KESSY JHONE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 Desta feita, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos para a 

concessão de tal benesse, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar 

é medida que se impõe.Por fim, não é o caso de arbitramento de fiança, 

uma vez que a gravidade dos fatos não sugere a concessão de tal 

benefício.Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a 

prisão preventiva da denunciada DAIANE PEREIRA DOS SANTOS e, em 

consequênc ia ,  i nde f i ro  o  ped ido  de  revogação  o ra 

formulado.Prosseguindo, não verificados os casos de rejeição liminar 

previsto no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, dando-os acusados como 

incursos nos artigos nela mencionados.Citem-se os acusados para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput), consignando no mandado que o oficial de justiça deverá indagar 

ao acusado se o mesmo possui condições financeiras para constituir 

advogado.Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse a sua defesa, oferecerem documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).Não apresentada às respostas, no prazo legal, desde 

já, nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 

396-A, § 2

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 54/2018-SOR

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANDERSON CANDIOTTO – MM. 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO as recomendações da egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça, do Código de Organização e Divisão Judiciárias de Mato Grosso 

(COJE) e da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça – Foro Extrajudicial (CNGCE).

 CONSIDERANDO a impossibilidade de realização da correição no Cartório 

de Ipiranga do Norte, nesta data .

 RESOLVE:

 Art. 1º - Alterar a Portaria n.º 47/2018-DF, para determinar a realização 

de Correição Ordinária Anual no Foro Extrajudicial- Cartório de Ipiranga do 

Norte, no dia 29/08/2018, a partir das 09:00 horas .

 Art. 2º - Determinar que seja remetida cópia desta Portaria à e. 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, aos MM. Juízes da 

Comarca, Ministério Público, OAB – Subseção de Sorriso, Defensoria 

Pública e à imprensa Oficial de Mato Grosso.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018.

 Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

Edital

EDITAL DE ALTERAÇÃO DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL 

EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SORRISO/MT

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANDERSON CANDIOTTO – MM. 
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JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 FAZ SABER, a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele tiverem 

conhecimento que, de acordo com as disposições contidas na Lei 

Estadual n.º 4.964/85 (Código de Organização e Divisão Judiciárias de 

Mato Grosso – COJE), da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro 

Extrajudicial (CNGCE), fará realizar Correição Ordinária Anual no Foro 

Extrajudicial desta Comarca de Sorriso/MT.

ALTERA o Edital de Correição Ordinária Anual Extrajudicial da Comarca de 

Sorriso, para designar o dia 29/08/2018, a partir das 09:00 horas, para 

Correição no Cartório de Ipiranga do Norte.

CONVIDA as autoridades legalmente constituídas, os representantes do 

Ministério Público, advogados, estagiários, serventuários e o público em 

geral, que tenham reclamação a fazer quanto a eventuais irregularidades 

nos serviços relativos à Justiça, pertinentes ao Foro Extrajudicial, para 

que as apresentem por escrito no Fórum local, em horário de expediente.

DETERMINA ao titular do Cartório Extrajudicial e demais serventuários que 

permaneçam em seus postos no período de Correição, para que forneçam 

ao Juiz Corregedor os esclarecimentos necessários à realização dos 

serviços correicionais. E, para que ninguém possa alegar ignorância, foi 

expedido o presente EDITAL, que será afixado no local de costume no 

átrio do Fórum. Dado e passado neste Município e Comarca de Sorriso, 

Estado de Mato Grosso, aos 20 dias do mês de agosto de dois mil e 

dezoito (20/08/2018) Eu,(Michele Andréa Pfeifer De Paris), que o digitei. 

Anderson Candiotto Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004132-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. D. D. A. (REQUERIDO)

 

1004132-53.2018.8.11.0040 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, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003979-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DALSOQUIO (EMBARGANTE)

ELISIANE BOTTEGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

 

Autos n. 1003979-20.2018.8.11.0040. 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, 15 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002876-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

MOACYR BATTAGLINI (EXECUTADO)

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

VILMA PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n. 1002876-75.2018.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

empresa executada Agroverde Agronegócios e Logística LTDA 

encontra-se em recuperação judicial, previamente a análise da exordial, 

INTIME-SE o Administrador Judicial para se manifestar, assinalando prazo 

de 10 (dez) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 15 de Agosto de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000976-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

MARIA ARACY BIRCK SAUSEN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI LOURENCO (EXECUTADO)

 

1000976-91.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida e/ou 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. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000112-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE DA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

SHARLON WILIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BEDIN (REQUERIDO)

SAMUEL PETRI SOLETTI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Autos n° 1000112.53.2017.8.11.0040 Requerente: Sharlon Willian Schmidt 

Requerido: Rodrigo Bedin Denunciada a lide: Mapfre Seguros Gerais S/A 

Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito proposta 

por Maria Odete da Costa da Silva em desfavor de Rodrigo Bedin, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial de Id. 4613961, instruída com documentos, Id. 4613984 e ss. 

Despacho inicial, Id. 4627982. Certidão positiva de citação e intimação do 

requerido, Id. 7086116. A sessão de mediação foi realizada, todavia, não 

se alcançou a composição amigável do litígio, Id. 7239637. Em nova 

tentativa, a mediação restou novamente inexitosa, Id. 8295545. Em 

seguida, foi inserida a contestação e os documentos apresentados pelo 

requerido, Id. 8831576 e ss. Intimada, a parte autora deixou de ofertar 

impugnação no prazo legal, consoante certidão de Id. 10599083. Ante a 

denunciação à lide, determinou-se a citação da seguradora denunciada, 

Id. 11477088. Citada, Mapfre Seguros Gerais S/A apresentou contestação 

e documentos, Id. 11820335. O Requerido impugnou a contestação da 

seguradora, conforme petição de Id. 12261216. O processo foi saneado 

pela decisão de Id. 12712971. Após especificadas as provas, pela 

denunciada e pelo requeridos, petições de Ids. 12951765 e 13071037, 
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deflagrou-se a instrução probatória, sendo que, por ocasião da audiência 

designada, além do depoimento pessoal do réu, foi colhido o depoimento 

do informante Giorgio Barros Greggio, Id. 13972813 e ss. Ao final, as 

partes apresentaram suas razões finais em forma de memoriais, conforme 

se infere dos Ids. 13983105, 14073914 e 14277436. Os autos vieram 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Situando a questão, diz 

a autora que no dia 27/05/2015, por volta das 14h:20min, quando 

transitava pela faixa de pedestre situada na Avenida Curitiba, foi 

atropelada pelo veículo conduzido pelo réu, o qual, na oportunidade falava 

ao celular enquanto conduzia o veículo Toyota Hilux, CD, 4x4, SRV, cor 

prata, placas OBN 1313. Esclarece que o requerido trafegava pela Av. 

Natalino João Brescansin e ao fazer a conversão à direita para adentrar 

na Av. Curitiba, não respeitou a faixa de pedestre por onde a autora 

transitava, vindo a atropelá-la, causando-lhe danos de ordem material e 

moral. Lado outro, ao contestar os pedidos veiculados na peça 

preambular, a parte-ré alega a ausência de culpabilidade pelo sinistro. 

Subsidiariamente impugna os demais pedidos formulados. Pois bem. Frente 

ao breve relatório acima, cumpre destacar que o caso em análise envolve 

uma espécie de responsabilidade civil extracontratual, de modo que seus 

princípios básicos estão condensados nos arts. 186 e 927 e 932, inciso III 

do Código Civil. Partindo-se dos princípios básicos supracitados, é 

possível afirmar que a responsabilidade civil decorre de uma ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, cuja conseqüência seja a produção de um 

prejuízo/dano consistente na descompensação do patrimônio de alguém, 

seja de ordem moral ou patrimonial. Tratando-se de responsabilidade 

subjetiva, incumbe à parte autora a prova de que o evento danoso deu-se 

por culpa do demandado. Melhor explicando, incumbe à requerente a 

demonstração do fato constitutivo do direito alegado, sendo indispensável 

para tanto que comprovem o seguinte: a) uma ação ou omissão, culposa 

ou dolosa, praticada pela parte requerida; b) resultado danoso e c) nexo 

de causalidade entre a ação/omissão e o resultado danoso. Feita esta 

breve introdução, prossegue-se com a análise da prova coligida com o 

objetivo de aferir a presença dos requisitos suso mencionados. De pronto, 

convém anotar o histórico fático que consta do boletim de ocorrência do 

acidente, senão vejamos: “CONFORME RELATOU AS TESTEMUNHAS, A 

VÍTIMA ESTAVA CRUZANDO A AVENIDA CURITIBA PELA FAIXA DE 

PEDESTRE, QUANDO FOI ATROPELADA PELA CAMIONETE/HILLUX QUE 

DESCIA PELA AVENIDA NATALINO JOÃO BRESCANSIN E A MESMA AO 

FAZERT A CONVERSÃO A DIREITA PARA ENTRAR NA AVENIDA 

CURITIBA, NÃO PAROU E VEIO A ATROPELAR A VÍTIMA QUANDO A 

MESMA PASSAVA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE, E COM ISSO A VÍTIMA 

VEIO A SOFRER UM CORTE NA CABEÇA E ESCORIAÇÕES PELO CORPO, 

SENDO SOCORRIDA PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS E 

LEVADA AO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, PARA CUIDADOS 

MÉDICOS.” (Id. 4613987). Como se vê, a narrativa fática que constam do 

boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar traz indícios da 

responsabilidade civil do demandado pelo sinistro em questão. Todavia, 

embora o boletim do acidente cuide-se de documento público que desfruta 

de presunção juris tantum de veracidade, produzindo efeitos jurídicos 

quanto ao seu contexto, no caso em exame, imprescindível verificar se a 

dinâmica do acidente nele descrita encontra-se respaldada nos demais 

elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução probante. No 

ponto, urge mencionar que a prova não deve resumir-se a prova 

documental consubstanciada pelo boletim de ocorrência do acidente. 

Todavia, volvendo os olhos para os autos, resta flagrante a inexistência 

de outros elementos probatórios que, somados ao boletim do acidente, 

sejam suficientes a fundamentar a pretensão da autora. Melhor dizendo, 

deflui-se dos autos que, além da referida prova documental que instrui a 

peça inaugural, inexiste outras provas, visto que, ao ser intimado para 

especificá-las, a parte autora deixou de arrolar testemunhas, numa clara 

demonstração de que não tem interesse na produção de prova pericial, ou 

mesmo, testemunhal. Aliás, além do depoimento pessoal do requerido, o 

qual, obviamente ratificou os termos da defesa técnica apresentada, a 

única pessoa inquirida a respeito dos fatos foi o informante Giorgio Barros 

Greggio que acompanhava o réu naquela oportunidade, não tendo ele 

trazido qualquer informação capaz de robustecer a narrativa que constam 

do boletim de ocorrência no que se refere a culpa do demandado pelo 

acidente. Já os demais documentos anexados a peça preliminar cuidam-se 

de documentos médicos da autora que, em nada contribuem para a 

apuração da responsabilidade civil pelo sinistro. Portanto, é possível 

concluir que as provas produzidas não se mostram idôneas a 

fundamentar o decreto de condenação do réu ao pagamento das verbas 

postuladas. Nesse mesmo sentido, já decidiu o TJPR, senão vejamos: 

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO 

ACIDENTE NÃO COMPROVADA. AUTOR TRAFEGAVA NA PISTA DA 

DIREITA E RÉU NA PISTA DA ESQUERDA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE 

O RÉU, AO REALIZAR CONVERSÃO À ESQUERDA ULTRAPASSOU OS 

LIMITES DE SUA PISTA ATINGINDO A LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA INCONCLUSIVO. AUTOR QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 333, INCISO I 

DO CPC. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso 

conhecido e desprovido. , resolve esta Turma Recursal, por unanimidade 

de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos 

exatos termos do vot....” (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0063860-58.2013.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: LetÃ¬cia GuimarÃ£es - - 

J. 10.03.2015) Nessa esteira, não sendo o boletim do acidente como prova 

cabal de responsabilidade e, ausente prova pericial e testemunhal sobre a 

quem atribuir a culpa pelo evento, conclui-se que a autora não provou o 

fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do atual 

CPC, sendo imperiosa a improcedência da presente ação. Pelo exposto, 

deixo de acolher a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I 

do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do NCPC, ficando, 

todavia, suspensa a cobrança, eis que beneficiária da Justiça Gratuita. 

Relativamente à lide secundária, condeno o denunciante/requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios devidos ao Patrono da 

seguradora denunciada, no valor que ora fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), também na forma do art. 85, § 8º do CPC. Transitada em 

julgado a presente sentença, certifique-se e arquive-se, mediante as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 16 

de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22285 Nr: 2501-82.2004.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO ZAMPIERI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, para devolução dos 

autos nº 2501-82.2004.811.0040, Protocolo 22285, no prazo de 48 

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

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 142849 Nr: 187-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE TRICHES, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16035-A/MT, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso III e §1º, do Novo Código 

de Processo Civil.CUSTAS, se houver, pela requerente. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos.P.R.I.C.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Às providências.Sorriso/MT., 13 de Agosto de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60028 Nr: 3326-16.2010.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASG, VIVIANE DE SOUZA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, MARLO ZANELLA - OAB:8317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REPUBLICANDO PARA MARLON ZANELLA20/08/2018Autos nº 

3326.16.2010.811.0040 (Cod. 60028)

Vistos etc.

 Intime-se o Advogado constituído nos autos para demonstrar o 

cumprimento do disposto no art. 112 do CPC.

 Sem prejuízo do acima determinado, proceda-se a intimação da parte 

pessoalmente no endereço informado à fl. 89 para dar prosseguimento ao 

feito no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 16 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104676 Nr: 7750-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ADELINO MORAES DE 

ALMEIDA PRADO - OAB:220.564-SP, LUIZ AUGUSTO AZEVEDO DE 

ALMEIDA HOFFMANN - OAB:220.580-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, NO PRAZO DE 10 DIAS, tendo em vista a 

penhora on line INEXITOSA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105717 Nr: 8803-15.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRISNETH SOUZA LEITE - ME, IRISNETH SOUZA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, NO PRAZO DE 10 DIAS, tendo em vista a 

penhora on line INEXITOSA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146447 Nr: 2199-33.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI ELIANDRO VOLLMERHAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/O, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS

 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, NO PRAZO DE 10 DIAS, tendo em vista a 

penhora on line INEXITOSA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126672 Nr: 3407-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A. ZORZI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE MOURA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B

 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 

Exequente da penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio 

parcial no valor de R$ 7.434,14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41229 Nr: 4038-11.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDOVICO SAUER, CLOVIS KRZYZANSKI, 

CLAUDETE LUIZA DE CESARIO KRZYZANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:, 

JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B

 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 

Exequente da penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio 

parcial no valor de R$ 16.535,98.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82511 Nr: 1410-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARK SHOPPING SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULER OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 418,32, REQUERENDO O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 10 DIAS.

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se em consonância com o disposto no art. 854, § 3º do NCPC, 
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haja vista, a penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio 

PARCIAL no valor de R$ 418,32

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 14575 Nr: 1741-07.2002.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU APARECIDO BIAZIN, HENRIQUE BIAZIN, 

JOSÉ CARLOS CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:17.486 OAB/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial nos valores de R$ 1.057,90 e R$ 

1.437,80, requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 27345 Nr: 1848-46.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON AGUIAR SILVEIRA BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 53,83, REQUERENDO O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 10 DIAS.

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se em consonância com o disposto no art. 854, § 3º do NCPC, 

haja vista, a penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio 

PARCIAL no valor de R$ 53,83

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38126 Nr: 1016-42.2007.811.0040

 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: CdLAdACdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCA, WAA, LPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, conforme solicitado no oficio de fl. 232, 

comprovando-se o pagamento nos autos de Carta Precatória nº 

5284162.89.2018.8.09.0036, em tramite pela 1ª Vara Cível da Comarca de 

Cristalina/GO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145477 Nr: 1688-35.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ERCILIO SCHWANTES, SADI ZANATTA, 

NERI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA, ELIANA DANIELI 

ZANATTA

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

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REPUBLICANDO PARA INTIMAÇÃO DO DR. GUSTAVO AMATO PASSINI. 

Autos n.2130-45.2009.811.0040 – Código: 51902.

 Vistos etc.

 Ante a certidão de fl. 136, e previamente a análise do pedido do 

exequente à fl. 138, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda a 

busca de endereço do demandado junto aos órgãos conveniados, 

conforme Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Restando frutífera, EXPEÇA-SE mandado de citação do requerido.

 Em caso negativo, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102179 Nr: 5117-15.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO R DE BARROS ME, ANSELMO 

RODRIGUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:20720, MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - 

OAB:18326/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MAYRA 

LANDER REGASSO RESCHKE - OAB:22293

 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.: 49748 Nr: 148-93.2009.811.0040

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJC, CFJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, de que os autos encontram-se disponível na secretaria 
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para retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34533 Nr: 3657-37.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RAMOS SAENGER, JAIRO OLIVEIRA 

SAENGER - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMI WAKAY 

DA SILVA - OAB:29924/GO, ELISA OLIVEIRA DE LIMA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:29655/GO, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/GO 25.655, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PADILHA FREITAS - 

OAB:42655/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.: 122679 Nr: 1012-24.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO PILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 152564 Nr: 5248-82.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA DE MARCHI - 

OAB:63467/RS, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O, NIWMAR 

SERPA - OAB:19.703/O

 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 de 10 DIAS dias, requerer o que entender de 

direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa de 

penhora pelo(s) sistema(s) (?) restou(ram) infrutifera(s), penhora no valor 

de R$ 10,49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93474 Nr: 4967-68.2012.811.0040

 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: DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JESUS FERREIRA DA SILVA - ESPOLIO, 

CATIA DALL'APRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 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.: 135368 Nr: 8166-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20.645-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

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.: 139444 Nr: 10373-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA DE MARCHI - 

OAB:63467/RS, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O, NIWMAR 

SERPA - OAB:19.703/O

 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 de 10 DIAS dias, requerer o que entender de 

direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa de 

penhora pelo(s) sistema(s) (?) restou(ram) infrutifera(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30927 Nr: 139-39.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA & FERREIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETI BENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 49513 Nr: 52-78.2009.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVÍDIO STIEVEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

IVONETE FERREIRA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929/E, LUCIANO SILLES 

DIAS - OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT- 2680, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:10357/11670B-MT, RENATO 
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CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) EMBARGANTE e EMBARGADA, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do Laudo Pericial de fl(s). 178/198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138582 Nr: 9949-23.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:PR 58.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de BUSCA E APREENSÃO, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136742 Nr: 8907-36.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLITON ODERDENGE VIEIRA, MOACIR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 135573 Nr: 8276-92.2015.811.0040

 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): INÊZ ROSSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, PRISCILA ZIADA 

CAMARGO - OAB:40.077, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113318 Nr: 5021-63.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

MALGARETE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista, o pedido de impenhorabilidade de 

bens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99897 Nr: 2581-31.2013.811.0040

 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): LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI - OAB:3047

 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 se manifestar acerca das respostas dos ofícios expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57225 Nr: 1055-34.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO LUIZ ZANOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:126.504, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 177407 Nr: 7476-93.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERCLEY DA COSTA LIMA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - 

OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 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, atender o parecer do Ministério Público 

de fl. 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87852 Nr: 7373-96.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:6518 e 7.603/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 Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111024 Nr: 3138-81.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME, 

CARLOS VIEIRA, SANDRA MELANIA SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, Gislaine Crispim de Farias Cruz - 

OAB:16988, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:12473-A, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979/MT, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136047 Nr: 8504-67.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGG

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 111.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99054 Nr: 1656-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS-E, SRSV, GDS, GDS, DBS, GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, ELEOMAR RENE BLOCHER - OAB:17865-O, 

JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Autos nº 1656.35.2013.811.0040 (Cód. 99054)

Vistos etc.

 Ante os esclarecimentos prestados na petição de fls. 415/416, a qual veio 

instruída com o termo de fls. 417/418, no qual consignou-se de forma 

expressa a concordância dos demais herdeiros quanto ao levantamento 

do valor depositados nos autos, defiro a expedição do alvará, na forma 

requerida, devendo a Secretaria atendar-se para o cumprimento do prazo 

instituído pelo Provimento nº 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça, 

veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT.

 Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 13 de Agosto 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39512 Nr: 2378-79.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMEIRE CRISTINA BIONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS TANAJU BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - OAB:4156/MT, 

MAICON SEGANFREDO - OAB:11.833-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para se manifestar acerca das respostas dos ofícios expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146478 Nr: 2220-09.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA VIDA FARMA LTDA – ME 

(FARMACIA CENTRAL), WALDERY ALVES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, MARIANA 

MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/O, NATALIA HONOSTORIO DE 

REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 77), com a observação da EBCT "desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 25480 Nr: 104-16.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAECSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, ANA PAULA CORREA MESQUITA - OAB:20604-A, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265, POLLIANA DE OLIVEIRA FELIX 

SANTANA - OAB:11 515-MT, TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2237 Nr: 120-82.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS LARA, EDSON LUIZ 

STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15439 Nr: 2563-93.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY COUTO DE OLIVEIRA, FLAVIA 

GUERRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SOARES FERREIRA 

ALVES - OAB:155992, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, FERNANDO 

HENRIQUE RAMOS ZANETTI - OAB:123.433, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117, RUTINEIA 

BENDER - OAB:14 119-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

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

Declaração de Imposto de Renda do executado(a,s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116420 Nr: 7416-28.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINE ARIANE BERNO, NELSON EMIDIO 

CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

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

Declaração de Imposto de Renda do executado(a,s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193481 Nr: 6046-72.2018.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI, ADILSON 

DZOVONIARKIEVICZ, ARQUIMEDIO PEREIRA DOS SANTOS, ASSEF VALE 

DOS SANTOS, CHARLES YURI LAITARTE TURMINA, ANTONIO 

FRANCISCO RODRIGUES ARAUJO, DANIELA CASAGRANDE, DIOGO 

JUNIOR GOSSLER, DANIEL DOUGLAS GOSSLER, EZEQUIEL CARLOS 

GOSSLER, FRANCISCO SILVA PEREIRA, DIONE AMARÕES, CLEITON 

CANDIDO CORREA, MARCOS CLEMENTINO DE AMARÕES - ESPÓLIO, 

ZELIA CLEMENTE NUNES, SIDINEI APARECIDO ALVES, ISONEL ANTONIO 

MARTINI, MARCOS ANTONIO DE SOUZA SCALDELAI, IRATAM LIMA VAZ 

DA SILVA, NOEME DOS SANTOS DE PAULA, RAULINO ALMEIDA 

MENEZES, JORGE ALVES ROCHA, VALDECI FERREIRA DA SILVA, 

MIGUEL VILSON PEREIRA, JOSE DE SOUSA RODRIGUES, JORGE 

KENNEDY SANTOS DOS SANTOS, OSMAR ALVES FERREIRA, VALDINEI 

RODRIGO DA SILVA, ORCEBIL LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FRANCO DALLA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FRANCO DALIA 

JUNIOR - OAB:1602

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca do documentos 

apresentados pelo Administrador Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119703 Nr: 1321-79.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMS LINHA DE MÁQUINAS E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB: 8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Correspondência devolvida (fl(.) 80), com a observação da EBCT 

"mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91289 Nr: 2997-33.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, GILCELIA OLIVEIRA DA CRUZ, GHDL, ROL, AHDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO HENRIQUE DE LIMA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as últimas 

declarações e o plano de partilha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 164120 Nr: 27-84.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIO ALDEBRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SVERZUTI FIDÊNCIO - 
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OAB:147000, CLAUDIA DE CARVALHO - OAB:73860, ERNESTO 

BORGES NETO - OAB:8.224-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso ADESIVO, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130941 Nr: 5842-33.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A "OI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835

 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, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá o REQUERENTE, que requereu a prova 

(art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 68 Nr: 53-20.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR LUNARDELLI, ODEMIO TESSARO, 

ALCIDES GIROLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NATAL GIARETTA - 

OAB:18.736/PR, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321/PR, FABIO LUIS 

ANTONIO - OAB:31149/PR, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS 

- OAB:MT-9647 - B, PAULO JOSÉ GIARETTA - OAB:/PR 16965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/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 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO para fins do Art. 

844, CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 122283 Nr: 779-27.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

EIRIELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Aparecida Mendes 

Zimer - OAB:, MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA DE AVILA - 

OAB:10263-B, RICARDO DOS SANTOS ABREU - OAB:17142/PR, 

SAMIRA NABBOUH ABREU - OAB:17.143/PR

 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 

EXECUTADA, para, no prazo de 15 dias, cumprir a sentença/acórdão, sob 

pena de multa de 10% e honorários advocatícios fixados conforme § 1º do 

art. 523, do NCPC, CIENTIFICANDO que o pagamento voluntário e 

tempestivo exonerará o devedor, da multa e dos honorários advocatícios, 

bem como, para querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149738 Nr: 3993-89.2016.811.0040

 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): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, MARCELO FERNANDES, ELIZANGELA 

BIAVA DA CAS, Solange dos Santos José Fernandes

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

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882, ARIANE KERLEN 

BORGES - OAB:349.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de intimação do executado da penhora, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá 

abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, 

o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99047 Nr: 1649-43.2013.811.0040

 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: SANDRA MÁRCIA PEREIRA, LUCIANE LOURENÇO 

PEREIRA, TATIANE LOURENÇO PEREIRA ALONSO, ELIANE LOURENÇO 

PEREIRA DE BRITO, NARDILENE CRISTINA PEREIRA EVANGELISTA, 

ARPHAXAD DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - 

OAB:33.611/SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55707 Nr: 6025-14.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B, LUCIANA DE 

BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/ 

4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4.617

 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, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 
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direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44046 Nr: 864-57.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELVIO TOCOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MATSCHINSKE, PAULO CENTENARO, 

ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIA DO IPIRANGA, DILCEU 

COPETTI, JOÃO JACKS, JOSE ROBERTO, KEILA CRISTIANE CANEVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX PROVENZI - OAB:9984/MT, 

JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Correspondência devolvida (fl(.) 423), com a observação da EBCT "não 

procurado".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 155996 Nr: 6985-23.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE DE SOUZA OLIVEIRA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, VALNEI CRUZ ROCHA- OAB/RO - OAB:OAB/RO 2479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 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 - JOICE WOLFF SCHOLL, OAB/mt Nº 8386, 

para, na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da 

lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido na sentença de fls. 90/92, , conforme cálculo do contador 

judicial de fl. 94.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96551 Nr: 8513-34.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFISA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO CARLOS BRANCO 

JÚNIOR - OAB:SP-86475

 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 e DEVEDORA, para no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

manifestação do contador judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 161865 Nr: 10213-06.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE SOUZA COSTA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 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 - JOICE WOLFF SCHOLL, OAB/mt Nº 8386, 

para, na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da 

lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido na sentença de fls. 71/73, conforme cálculo do contador 

judicial de fl. 75.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136400 Nr: 8688-23.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELLEN LEMOS SILVA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 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 - JOICE WOLFF SCHOLL, OAB/mt Nº 8386, 

para, na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da 

lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido na sentença de fls. 83/85, conforme cálculo do contador 

judicial de fl. 87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31096 Nr: 293-57.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMENSÃO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMC - IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

ALIMENTOS LTDA, ERNANI PEREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B, GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B/MT, OZIEL CATARINO BOM DESPACHO FARIAS - 

OAB:4691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestarem-se acerca do cálculo judicial 

de atualização do valor exequendo e avaliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 163351 Nr: 11177-96.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONES MARCELO DOS SANTOS, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 
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OAB:5.222

 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 - JOICE WOLFF SCHOLL, OAB/mt Nº 8386, 

para, na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da 

lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido na sentença de fls. 39/41, conforme cálculo do contador 

judicial de fl. 43.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002476-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. S. (ADVOGADO(A))

S. M. D. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. Z. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002476-61.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SILVIA MARA DAVIES RÉU: EDERSON ZIBETTI Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes firmaram acordo, conforme termo de sessão de 

mediação e conciliação junto ao CEJUSC. Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, estando resguardados os direitos indisponíveis da(s) 

criança(s) e/ou adolescente(s), HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes no termo de 

sessão de mediação judicial, 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 Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, vez que defiro os benefícios da AJG. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SORRISO, 13 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001546-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. A. (REQUERENTE)

R. F. D. S. (ADVOGADO(A))

F. A. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001546-43.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FABRICIO ALVES MATTOS, MARINA COELHO ATAIDE 

REQUERIDO: MARIZA COELHO DE ATAIDE Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes firmaram acordo, conforme termo de sessão de mediação e 

conciliação junto ao CEJUSC. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 

Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

estando resguardados os direitos indisponíveis da(s) criança(s) e/ou 

adolescente(s), HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes no termo de sessão de 

mediação judicial, 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 Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, vez que defiro os benefícios da AJG. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 13 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004101-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DO 

PAGAMENTO DO REALIZADO PELO REQUERIDO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004401-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO PAULO CHINEZ (REQUERENTE)

EDIMAR CARLOS RUGINSKI (REQUERENTE)

ISABELA BRESSAN MANZ (ADVOGADO(A))

INCOGRAOS AGROINDUSTRIAL LOGISTICA E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que, nos termos da decisão proferida nos autos, 

procedo a intimação do embargado, para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, consoante o artigo 920, inciso II, do CPC. Sorriso, 20 de 

agosto de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001793-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR CARLOS RUGINSKI (EXECUTADO)

ANA CRISTINA GIONGO BEDIM (EXECUTADO)

MARCO PAULO CHINEZ (EXECUTADO)

INCOGRAOS AGROINDUSTRIAL LOGISTICA E EXPORTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

SERGIO BEDIN (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para proceder a intimação da parte 

exequente para se manifestar acerca do petitório e documentos que o 

acompanham, Id. 13289062 e subsequentes, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Sorriso, 20 de agosto de 2018. Michelle Toscano de Brito - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000538-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EMBARGANTE)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EMBARGADO)

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000538-31.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: NIDERA SEMENTES LTDA. EMBARGADO: SOYGRAIN 

COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP Vistos, etc. Cuida-se de 

embargos à execução oposto por Cofco International Grãos e Oleaginosas 

Ltda. em face de Soygrain Comércio e Indústria de Cereais, Exportação e 

Importação Ltda, ambas qualificadas nos autos, aduzindo, em síntese, que 

há confusão patrimonial entre a requerida e a pessoa física do 

sócio-administrador, Natal Deliberalli, de modo que está sujeita a 

desconsideração inversa da personalidade jurídica o que, com efeito, traz 

compensação da dívida, considerando a existência do crédito da 

embargante em face de Natal Delibaralli. Ao final requereu a suspensão da 

execução, apresentando caução para tanto, bem como a exceção de 

incompetência deste Juízo para o julgamento da execução, alegando se 

competente o Juízo de Cuiabá/MT, ante a cláusula de eleição de foro no 

contrato. O embargado apresentou impugnação no id nº 12819640. 

Certificou-se a tempestividade dos embargos no id nº 13702731. 

Recebeu-se a inicial, contudo, foi indeferido o pedido de exceção de 
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incompetência e o efeito suspensivo a tais embargos no id nº 13755951. 

Na sequência do embargante apresentou réplica à impugnação no id nº 

14302311, bem como pedido de reconsideração da decisão no id. 

14302382. Em seguida, no id nº 14302384, informou que protocolou 

agravo de instrumento. Por fim, no id. nº 14682742, as partes em comum 

acordo, pugnaram pela homologação da desistência da ação e 

consequente extinção do feito sem resolução do mérito, informando que 

renunciam, desde já, ao direito de interpor recurso contra a sentença que 

extinguir o feito. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório, decido. Sem 

delongas desnecessárias, analisando o feito, verifico a desistência da 

parte embargante em prosseguir com o feito, bem como o consentimento 

da parte embargada, pois assinou a petição em conjunto com a parte 

autora, desse modo, a extinção da ação sem resolução do mérito se 

impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas se houver, pela parte embargante. Cada parte 

arcará com o pagamento dos honorários advocatícios de seus 

respectivos advogados, conforme manifestado pelas partes no id nº 

14682742. Ante a renúncia do prazo recursal pelas partes, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela. P.R.I. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o 

necessário. SORRISO/MT, 17 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000538-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EMBARGANTE)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EMBARGADO)

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000538-31.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: NIDERA SEMENTES LTDA. EMBARGADO: SOYGRAIN 

COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP Vistos, etc. Cuida-se de 

embargos à execução oposto por Cofco International Grãos e Oleaginosas 

Ltda. em face de Soygrain Comércio e Indústria de Cereais, Exportação e 

Importação Ltda, ambas qualificadas nos autos, aduzindo, em síntese, que 

há confusão patrimonial entre a requerida e a pessoa física do 

sócio-administrador, Natal Deliberalli, de modo que está sujeita a 

desconsideração inversa da personalidade jurídica o que, com efeito, traz 

compensação da dívida, considerando a existência do crédito da 

embargante em face de Natal Delibaralli. Ao final requereu a suspensão da 

execução, apresentando caução para tanto, bem como a exceção de 

incompetência deste Juízo para o julgamento da execução, alegando se 

competente o Juízo de Cuiabá/MT, ante a cláusula de eleição de foro no 

contrato. O embargado apresentou impugnação no id nº 12819640. 

Certificou-se a tempestividade dos embargos no id nº 13702731. 

Recebeu-se a inicial, contudo, foi indeferido o pedido de exceção de 

incompetência e o efeito suspensivo a tais embargos no id nº 13755951. 

Na sequência do embargante apresentou réplica à impugnação no id nº 

14302311, bem como pedido de reconsideração da decisão no id. 

14302382. Em seguida, no id nº 14302384, informou que protocolou 

agravo de instrumento. Por fim, no id. nº 14682742, as partes em comum 

acordo, pugnaram pela homologação da desistência da ação e 

consequente extinção do feito sem resolução do mérito, informando que 

renunciam, desde já, ao direito de interpor recurso contra a sentença que 

extinguir o feito. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório, decido. Sem 

delongas desnecessárias, analisando o feito, verifico a desistência da 

parte embargante em prosseguir com o feito, bem como o consentimento 

da parte embargada, pois assinou a petição em conjunto com a parte 

autora, desse modo, a extinção da ação sem resolução do mérito se 

impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas se houver, pela parte embargante. Cada parte 

arcará com o pagamento dos honorários advocatícios de seus 

respectivos advogados, conforme manifestado pelas partes no id nº 

14682742. Ante a renúncia do prazo recursal pelas partes, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela. P.R.I. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o 

necessário. SORRISO/MT, 17 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005322-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

EDENIR RIGHI (ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

NIDERA SEMENTES LTDA. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005322-85.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

EXECUTADO: NIDERA SEMENTES LTDA. Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

execução por quantia certa contra devedor solvente, promovida por 

Soygrain Comércio e Indústria de Cereais, Exportação e Importação Ltda, 

em desfavor de Nidera Sementes Ltda - (Cofco International Grãos e 

Oleaginosas Ltda)., ambas qualificadas nos autos. Despacho inicial 

proferido no id. nº 10580395. Devidamente citado, o executado noticiou 

que opôs embargos à execução, o qual foi autuado sob o nº 

1000538-31.2018.8.11.0040. No id nº 14391352, juntou-se resposta do 

agravo de instrumento, o qual indeferiu a tutela antecipada recursal 

almejada. Na sequência, as partes em comum acordo, pugnaram pela 

homologação da desistência da ação e consequente extinção do feito sem 

resolução do mérito, informando que renunciam, desde já, ao direito de 

interpor recurso contra a sentença que extinguir o feito. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório, decido. Sem delongas desnecessárias, 

analisando o feito, verifico a desistência da parte exequente em 

prosseguir com o feito, pelo que a extinção da execução é medida que se 

impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da execução, pelo que 

DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, c/c art. 775, caput, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas se houver, pela parte exequente. Cada parte arcará com o 

pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos advogados, 

conforme manifestado pelas partes no id nº 14682481. Ante a renúncia do 

prazo recursal pelas partes, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautela. 

P.R.I. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o necessário. SORRISO/MT, 17 de 

agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005322-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

EDENIR RIGHI (ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

NIDERA SEMENTES LTDA. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005322-85.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

EXECUTADO: NIDERA SEMENTES LTDA. Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

execução por quantia certa contra devedor solvente, promovida por 

Soygrain Comércio e Indústria de Cereais, Exportação e Importação Ltda, 

em desfavor de Nidera Sementes Ltda - (Cofco International Grãos e 

Oleaginosas Ltda)., ambas qualificadas nos autos. Despacho inicial 

proferido no id. nº 10580395. Devidamente citado, o executado noticiou 

que opôs embargos à execução, o qual foi autuado sob o nº 

1000538-31.2018.8.11.0040. No id nº 14391352, juntou-se resposta do 

agravo de instrumento, o qual indeferiu a tutela antecipada recursal 

almejada. Na sequência, as partes em comum acordo, pugnaram pela 

homologação da desistência da ação e consequente extinção do feito sem 

resolução do mérito, informando que renunciam, desde já, ao direito de 

interpor recurso contra a sentença que extinguir o feito. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório, decido. Sem delongas desnecessárias, 

analisando o feito, verifico a desistência da parte exequente em 
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prosseguir com o feito, pelo que a extinção da execução é medida que se 

impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da execução, pelo que 

DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, c/c art. 775, caput, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas se houver, pela parte exequente. Cada parte arcará com o 

pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos advogados, 

conforme manifestado pelas partes no id nº 14682481. Ante a renúncia do 

prazo recursal pelas partes, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautela. 

P.R.I. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o necessário. SORRISO/MT, 17 de 

agosto de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56762 Nr: 626-67.2010.811.0040

 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: SILMARA ADRIANA PICCINI, RP, ANGELA BERNARDES 

PRESTES, BP, CBPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARCOS PICCINI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301/MT, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a inventariante para que se manifeste acerca da petição de fls. 

2435/2436, no prazo 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

Sorriso-MT, 08 de maiode 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1543 Nr: 115-94.1995.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO COLLI, GILMAR COLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, para devolução dos 

autos nº 115-94.1995.811.0040, Protocolo 1543, 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): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102813 Nr: 5770-17.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALÚRGICA RAFALSKY LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO CARDAMONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: eli - OAB:16716-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que esta secretaria não logrou exito em informações 

acerca do cumprimento da CP, intimo o autor para prestar informações se 

tem noticia do cumprimento da CP ou cumprimento da obrigação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80501 Nr: 5846-46.2010.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484, MIRELLI 

SILVA - OAB:14440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131050 Nr: 5899-51.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DIOGO RICARDO BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002278-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

MIKAEL AIRES BRUN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DO REQUERIDO, ID RETRO, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000695-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE (ADVOGADO(A))

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAVID CASTRO (EXECUTADO)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WALDECIR ANTONIO WELTER (TERCEIRO INTERESSADO)

ROVANE LUGON DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

ZENILDA PAIDA (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000687-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 203 de 788



de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000633-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (AUTOR(A))

NIWMAR SERPA (ADVOGADO(A))

MAGNO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

Autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pelo Requerido.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004606-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADREANE FUHR (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURIVAN SISENANDO DE RESENDE (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, em cumprimento ao despacho retro, que designei o 

dia 23 de novembro de 2018, às 09 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004606-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADREANE FUHR (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURIVAN SISENANDO DE RESENDE (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004799-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

EDEN OSMAR DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004799-39.2018.8.11.0040. AUTOR: 

EDEN OSMAR DA ROCHA RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos. DETERMINO a INTIMAÇÃO 

da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, 

juntando ao feito o contrato de prestação de serviços médicos e 

hospitalares firmado com a empresa requerida, bem como os receituários 

específicos indicando a quantidade de sessões de fisioterapia e 

fonoaudiologia por mês/semana, sob pena de indeferimento da inicial, na 

forma do disposto no art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz 

de Direito, em Substituição Legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40406 Nr: 3228-36.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MOACIR DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MARTINS DIOSTI, ROSIMEIRE 

SALVALAGIO DIOSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B

 VISTOS.

Evitando o risco de decisões conflitantes, aguarde-se o cumprimento do 

determinado nos autos apensos (Código 52887). Após, conclusos para 

sentença.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52887 Nr: 3309-14.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ASSIS LARA, MARIA DE JESUS FERREIRA 

LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MARTINS DIOSTI, ROSIMEIRE 

SALVALAGIO DIOSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:27195/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Inicialmente, entendo que as preliminares de ausência de interesse 

processual e ilegitimidade passiva confundem-se com o próprio mérito da 

demanda, e com ele deverá ser analisado, uma vez que embasada na 

alegação de fato extintivo do direito dos autores (inexistência de negócio 

jurídico entre as partes).Posto isto e não havendo outras preliminares a 

serem analisadas, passo à sanear o feito.Fixo como pontos 

controvertidos: a) a realização do negócio jurídico narrado na inicial; b) o 

recebimento do valor de R$60.000,00 pelos requeridos; e c) a ocorrência 

de dano moral indenizável.Oportunizo a manifestação das partes, para 

querendo, exercer seu direito nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil.DEFIRO a realização de prova testemunhal, 

requerida pelos autores.DEFIRO, ainda, a juntada da prova documental 

apresentada às fls. 220, nos termos do artigo 435, parágrafo único, do 

CPC.Desde já, designo audiência instrução e julgamento para o dia 10 de 

setembro de 2018, às 14h30min. Consigno que, deverão as partes 

depositar o rol em cartório, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

informar sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.Caso 

contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do mesmo 

dispositivo.Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus 

patronos, intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento 

pessoal pela parte contrária, constando do mandado que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor.No mais, DETERMINO a intimação dos 

autores para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos procuração 

outorgada pela parte requerente Maria de Jesus Ferreira Lara.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37912 Nr: 800-81.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY MARTINS DIOSTI, ROSIMEIRE SALVALAGIO 

DIOSTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MOACIR DRESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a

 VISTOS.

CUMPRA-SE a decisão retro
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INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122196 Nr: 696-11.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGILIO ZANELLA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

EIRIELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: caroline ferraz da costa - 

OAB:32.480, EMANUELLE MANDU GAIA - OAB:19539, RICARDO DOS 

SANTOS ABREU - OAB:17142/PR, SAMIRA NABBOUH ABREU - 

OAB:17.143/PR

 Ante ao exposto, e por tudo mais que nos autos consta, ACOLHO os 

embargos monitórios e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPCTransitada em 

julgado esta sentença, arquive-se.Havendo recurso, intime-se a parte 

contrária para apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, 

remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112493 Nr: 4379-90.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Regina Padilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110705 Nr: 2873-79.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ÁLVARO CARVALHO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante da sentença proferida nos autos apensos (Código 115857), 

INTIME-SE o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115857 Nr: 6985-91.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ÁLVARO CARVALHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CLÁUDIA DE MARCHI - OAB:63467/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o 

embargante nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, do Novo Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, § 3º do NCPC, caso seja beneficiária 

da AJG.Translade-se cópia da presente decisão para os autos 

principais.Transitada em julgado esta sentença, arquive-se. Havendo 

recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93969 Nr: 5609-41.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMA TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO BELLÃO GIMENEZ - 

OAB:6.014

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146323 Nr: 2137-90.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Não há omissão, obscuridade ou contradição na sentença embargada. 

O que a parte pretende é a própria reforma da decisão, o que só se admite 

pela via recursal adequada.

 2) A desídia da parte exequente restou caracterizada.

3) Ante o exposto, conheço dos embargos, por serem tempestivos, mas 

nego-lhes provimento, mantendo-se incólume a sentença de fls. 65.

4) Intimem-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138104 Nr: 9684-21.2015.811.0040

 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: ROBSON ALMEIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Pedido de Alvará Judicial promovido por ROBSON ALMEIDA 

DE BARROS requerendo o levantamento dos valores depositados na 

caderneta de poupança do de cujus RAIMUNDO DA COSTA BARROS, 

qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito via DJE (fls.40), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda. 

Ademais, às fls. 44, verifica-se que a parte autora mudou de endereço 

sem comunicar o Juízo.

 Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Sem custas, ante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147904 Nr: 2947-65.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZETE MARIA CAVASSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual).DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele.Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º 

do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte que já 

nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores.FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser 

expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito.Por força 

do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado.Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para 

sentença.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146612 Nr: 2277-27.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON LAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual).DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele.Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º 

do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte que já 

nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores.FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser 

expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pela perita.Por força 

do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado.Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para 

sentença.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147910 Nr: 2953-72.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113815/RJ, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7659/MT

 Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual).DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 
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conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele.Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º 

do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte que já 

nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores.FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser 

expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pela perita.Por força 

do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado.Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para 

sentença.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147914 Nr: 2957-12.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY DA CONCEIÇÃO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113815/RJ, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7659/MT

 Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual).DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele.Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º 

do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte que já 

nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores.FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser 

expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pela perita.Por força 

do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado.Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para 

sentença.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150023 Nr: 4143-70.2016.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, TATIANA FREITAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA SILVA RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Certifique-se quanto à apresentação ou não de contestação pela 

requerida.

2) Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 194107 Nr: 6371-47.2018.811.0040

 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: ADÃO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉDIO RISIERI GERMINIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES FERREIRA - 

OAB:41143/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Recebo os autos.

2. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

3. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 137526 Nr: 9390-66.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA VICENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR BESBATTI DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, LENE ENGLER DA SILVA - OAB:20.093/O, RODRIGO 

LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 VISTOS.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, 

ÀS 13:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 124182 Nr: 1944-12.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE ANA RUBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN RUBIN - OAB:10.803/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4.617

 VISTOS.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, 

ÀS 15:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54824 Nr: 5132-23.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANGO FORTE PRODUTOS AVÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO RIGON, INSOL DO BRASIL 

ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, ELY MACHADO DA SILVA - OAB:9.620/MT, 

FABIO LUIZ DA SILVA - OAB:10.582/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - OAB:8578/MT, 

KELSON BENEDITO LEMES DO PRADO - OAB:7.488/MT, LAURA 

PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217/MT, MARIA APARECIDA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:7574/MT, OVIDIO LUIZ GIRARDELLO - 

OAB:10665/MT, RAFAEL FIGUEIREDO NUNES - OAB:239243/SP, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 VISTOS.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, 

ÀS 16:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 175014 Nr: 6186-43.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ALEIXO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOZAK CENTRO AUTO MOTIVA - ME, KOZAK 

AUTO CENTER - OBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047

 VISTOS.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, 

ÀS 14:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104328 Nr: 7386-27.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCÉLIO ESCARABELO, DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, AUTO MAIS VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 VISTOS.

Sem delongas, diante da integral satisfação do débito, JULGO EXTINTO o 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141362 Nr: 11283-92.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÁVIO JUNIO ZANIOLO, SONIA MARA DE 

ALBUQUERQUE ZANIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS HETZEL, NILDA FRAIBERG BASSAN 

HETZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 VISTOS.

Entre um ato e outro, após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo (fls. 434/435), pugnando por 

sua homologação judicial, bem como pela extinção do feito com renúncia 

ao prazo recursal.

A causa versa direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem 

transação. Além disso, verifica-se que o acordo em comento foi livremente 

pactuado, contendo as assinaturas das partes e de seus procuradores, 

não havendo qualquer indicativo concreto de vícios no consentimento. Em 

virtude disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 

435/436, e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Torno sem efeito as decisões de fls. 412/415, restando prejudicada a 

análise dos embargos declaratórios.

Custas e honorários na forma pactuada, observando-se a regra do art. 

90, § 3º, NCPC, quanto às despesas remanescentes.

Face renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da 

presente decisão.

Após devida certificação do trânsito em julgado, expeça-se alvará judicial 

para transferência dos valores depositados, conforme requerido às fls. 

434/435.

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

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129209 Nr: 4887-02.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO DAL BEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORTES - 

OAB:17750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI 

- OAB:7.170-A

 VISTOS.

1. Previamente à homologação da cessão de crédito de fls. 291, intime-se 

a parte cedente para que cumpra o disposto no art. 290 do CC.

2. No mais, manifeste-se a parte exequente quanto às alegações de fls. 

292/297, no prazo de 30 dias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 124218 Nr: 10487-38.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DAL BEM, KARINA MARTINELLO, 

VALDIR PEDRO DAL BEM, NOELI MARIA FEIX DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:45.320/RS, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A

 VISTOS.

Trata-se de Execução Para a Entrega de Coisa Incerta promovida por 

AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA em face de TIAGO 

DAL BEM, KARINA MARTINELLO, VALDIR PEDRO DAL BEM e NOELI 

MARIA FELIX DAL BEM.

 Às fls. 151 a parte exequente noticiou que os Embargos à Execução n° 

4887-02.2015.811.0040, Código n° 129209, foram julgados procedentes 

em favor da parte embargante/executada e que já houve trânsito em 

julgado, não havendo o que a parte exequente requerer nestes autos, 

pugnando pela extinção do.

Ante ao exposto, considerando a procedência dos embargos, com o 

reconhecimento de quitação do débito e inexigibilidade do título, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

CUSTAS finais a cargo da parte exequente.

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

Após, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150014 Nr: 4136-78.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DEVINA DE ALMEIDA SILVA, ANTÔNIO 

MARCOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, MOACIR RIBEIRO - OAB:3.562-B/MT, VANIA DOS 

SANTOS - OAB:11332

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário, desapensando-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141190 Nr: 11192-02.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA REGINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DEVINA DE ALMEIDA SILVA, 

ANTÔNIO MARCOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, MOACIR RIBEIRO - OAB:3562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que providencie o pagamento da 

diligência conforme fls. 26/27, e que se manifeste requerendo o que 

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

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130862 Nr: 5793-89.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, DMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que apresente o endereço atualizado do 

executado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 135843 Nr: 8382-54.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, DVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 
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OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a parte exequente em prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106307 Nr: 9391-22.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME FREO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASINI PASINI CIA LTDA - ME, NILSON JOSÉ 

KOROLOWITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para CONDENAR a requerida ao ressarcimento do valor 

de R$11.242,09 (onze mil, duzentos e quarenta e dois reais e nove 

centavos), atualizados com juros de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária a partir da data do evento.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I do atual Código de Processo Civil.Em atenção ao disposto no artigo 

86 do CPC, CONDENO as partes ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§8º, do CPC, na proporção de 80% a cargo da requerida e 20% a cargo 

do autor, com exceção à verba honorária, que deverá ser paga, apenas 

pela requerida, em favor do advogado do autor, em razão de sua 

revelia.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Lado outro, 

havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para 

apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à instância 

superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112701 Nr: 4532-26.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL DORNELLES LAGEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA ALMEIDA SCARSINSKI LAGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CLÁUDIA DE MARCHI - OAB:63467/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão lançada na inicial, 

resolvendo o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas judiciais, despesas e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil.Transitando em julgado esta sentença, e 

nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se os 

autos.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 do 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113596 Nr: 5253-75.2014.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. BADU CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RANGEL DE PAIVA 

ABREU - OAB:RJ/114.323, ELISIANE BOTTEGA - OAB:15.397/MT, 

RODRIGO ALVARES DA SILVA CAMPOS - OAB:RJ/108.513

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136635 Nr: 8837-19.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POZZOBON E POZZOBON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A BRASIL TELECON S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835/MS

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1. Determinar que a parte 

requerida proceda ao agrupamento das faturas dos terminais da autora, 

aplicando o valor R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) ao plano 

contratado.2. Condenar a parte requerida a devolução de forma simples 

do valor cobrado indevidamente, ante a ausência de prova de má fé da 

requerida na cobrança.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil, c.c. artigo 86, parágrafo único, do mesmo 

diploma legal.Transitada em julgado esta sentença, e nada sendo 

requerido no prazo de 15 dias, arquive-se.Havendo recurso, intime-se a 

parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, na 

sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104072 Nr: 7130-84.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO APARECIDO BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A - em Recuperação Judicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:13241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.REVOGO a 

liminar deferida às fls. 236/238.CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 

800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando 

contudo suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos 

em favor do autor.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Lado outro, 

havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para 
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apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à instância 

superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 189369 Nr: 3713-50.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RUTSATZ E PAGANI 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON NERI PEREIRA - 

OAB:244484, FERNANDA ANDRIGUETTI - OAB:23897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO HENRYQUE BARONIO - 

OAB:46132, Marcelo Palácio - OAB:52810

 VISTOS.

Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 14 de AGOSTO de 

2018, às 16h50min.

INTIMEM-SE.

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000899-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

BENEDITA BERNARDO LOPES (AUTOR(A))

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000581-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA LUCIA ISIDORIO (AUTOR(A))

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004103-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA RODRIGUES NAPIWOSKI (AUTOR(A))

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (ADVOGADO(A))

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: 1002186-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

OSMARINA FERREIRA MOTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001452-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA BATAEL TEIXEIRA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002721-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO DOS SANTOS SANTIAGO (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002183-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA CASAMALI ZUCHELLI (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001367-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ (ADVOGADO(A))

GLEDISON DE JESUS (AUTOR(A))

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: 1001303-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

FRANCIELLE ALBERTON MATTEI DALBERTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003866-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR CHAVES DE CAMPOS (AUTOR(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001317-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE JESUS SILVA (AUTOR(A))

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: 1002158-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

LAURI ARI RHODEN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004624-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

DINA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002166-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

PEDRO DA COSTA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

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: 1002165-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

ROMILDO ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

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: 1002153-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

CLARICE ALVES GOMES (AUTOR(A))

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004030-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

ADEMAR DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora do Oficio do 

INSS, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005416-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

MARIA IVONE CORTIVO DE SOUZA (AUTOR(A))

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000558-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENEFLIDES DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

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: 1004857-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

IVONETE RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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: 1003266-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB (ADVOGADO(A))

JOSE RAIMUNDO GONCALVES COSTA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002680-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE CARVALHO EVANGELISTA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 48138 Nr: 5047-71.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA MARTINS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 49334 Nr: 6380-58.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMEPEL - SORRISO MECÂNICA E PEÇAS 

LTDA, JOSÉ GERVÁSIO (GERVÁCIO) ZORDAN, LUIZ ZORDAN NETO, 

UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 94812 Nr: 6577-71.2012.811.0040

 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: JOÃO CARLOS PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101271 Nr: 4116-92.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA TEREZINHA MEIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 115234 Nr: 6529-44.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA SCHUTZ FELIPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 123833 Nr: 1729-36.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUEIBI LEAL PERONDI - 

OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129757 Nr: 5215-29.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RAIMUNDO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 
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no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133978 Nr: 7422-98.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 136974 Nr: 9069-31.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011132-24.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA BATISTA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011132-24.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010901-60.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS LUAN DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010901-60.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca da diligência de Id. 14813569 

Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDES DA SILVA ALESSI (REQUERENTE)

CARLOS SOARES DE JESUS (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (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 07 de 

NOVEMBRO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000644-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL DE 1 E 2 GRAU VINICIUS DE MORAES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO AUGUSTO BARCELLOS SANTOS (EXECUTADO)

CYNTHIA FURTADO FIGUEIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1000644-61.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000109-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA GARCIA (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 07 de 

NOVEMBRO de 2018, às 16:10 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000095-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO (ADVOGADO(A))

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDOALDO PEREIRA MENDES (EXECUTADO)

 

Processo: 1000095-17.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003149-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILINIR MARIA SCHUCK (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (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 07 de 

NOVEMBRO 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: 1003150-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ALBINO CASTILHO RUIZ (REQUERENTE)

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ROBERTO CARDOSO (REQUERIDO)

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO (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 07 de 

NOVEMBRO de 2018, às 16:40 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001363-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO GONZAGA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1001363-09.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003850-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PIVOTTI (EXECUTADO)

 

Processo: 1003850-49.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003162-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR FLORES WEBER (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

CARLOS DUARTE SOARES - KENKO KIM COLCHOES - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MEGNE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

ART'S REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

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 LR Comércio de 

Produtos de Limpeza ( Arts Real indústria e Comércio de Uniformes), no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001444-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO AUGUSTO DE ARAUJO ROCHA (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 07 de 

NOVEMBRO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003973-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEREIRA GURUPI LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Processo: 1003973-47.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista a 

diligência de Id. 14712423. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010720-64.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ANDREGHETTO (ADVOGADO(A))

IVANILDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ALVES DO NASCIMENTO 01080889108 (REQUERIDO)

 

Processo: 8010720-64.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para no prazo de 10 (dez) 

dias, indicar bens passiveis de penhora, tendo em vista a negativa da 

tentativa de penhora online, sob pena de arquivamento(artigo 53, §4º, da 

Lei 9.099/95). Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005289-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

FABIO TAGLIARI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR FERNANDES SALDANHA (EXECUTADO)

FRANCIELLA DE OLIVEIRA CARNIEL (EXECUTADO)

 

Processo: 1005289-95.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 215 de 788



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003168-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINA DE RAMOS (REQUERENTE)

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (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 07 de 

NOVEMBRO 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: 1003173-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

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 07 de 

NOVEMBRO 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: 1003174-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 07 de 

NOVEMBRO 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: 1006463-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA FELIPE (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1006463-42.2017.8.11.0040 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 Reclamante da para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 14753108, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/M,20 de agosto de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003179-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDIARA APARECIDA BARAVIEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME 

(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 07 de 

NOVEMBRO de 2018, às 18:00 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: 1003796-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA BEATRIZ DA SILVA 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 07 de 

NOVEMBRO de 2018, às 18:10 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006712-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI GOMES DE LARA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR MIGUEL JOHANN (EXECUTADO)

 

Processo: 1006712-90.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA APARECIDA DE ABREU (REQUERIDO)

 

Processo: 1000099-20.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista a 

diligência de Id. 14599861. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000022-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

MOGLY ADAS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

VANDERLEI RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Processo: 1000022-45.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 
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fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 03 DE 

OUTUBRO DE 2018 ÀS 11:10HORAS 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, 20 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000114-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA MORAES (EXECUTADO)

 

Processo: 1000114-86.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004031-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI TOMAZ (REQUERENTE)

RUDIMAR ROMMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004031-50.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDINEI TOMAZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que o reclamante controverte 

fatura de recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades 

na aferição do consumo), no valor de R$ 15.979,63, pugnando pela 

declaração da inexistência de tal débito e, subsidiariamente, acaso 

reconhecido o débito que ele seja objeto de cobrança pelas vias ordinárias 

e não imputado na fatura mensal. A requerida, por sua vez, defendeu a 

regularidade do débito (Num. 10974120). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Pois bem, verifica-se que in casu houve a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que assim seja, pois, na 

condição de grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de 

condições para demonstrar o fundamento das cobranças por si 

realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto probatório constante nos 

autos, verifica-se que a reclamada se desincumbiu de seu ônus, visto que 

restou demonstrado nos autos a existência de irregularidade no medidor 

de energia da reclamante, consistente em ligação da energia sem medição, 

consoante termo de ocorrência e inspeção, devidamente assinado, 

juntado em Num. 9329163, documento que é corroborado pelo próprio 

autor por ocasião da defesa administrativa, eis que admite ter efetuado a 

ligação para testar os equipamentos (Num. 9329170). Deve ser registrado, 

ainda, que é desnecessária a juntada de laudo pericial elaborado por 

laboratório certificado, visto que a irregularidade era externa ao medidor, 

consistindo, apenas, na ligação do transformador sem qualquer medição, 

sendo devidamente regularizada no ato da inspeção, sem necessidade de 

substituição do medidor. De outro norte, a irregularidade encontrada só 

pode ocorrer por ação humana, sendo desnecessária a demonstração, 

pela concessionária, da responsabilidade do reclamante, mas tão somente 

de que ela foi beneficiada pelo registro inferior do consumo de energia 

elétrica, autorizando a recuperação do consumo. No mais, quanto à 

insurgência do reclamante quanto à forma de apuração do valor devido, 

verifica-se que obedeceu as disposições da Resolução 414/2010, da 

ANEEL (artigo 130, IV), sendo certo que o valor encontrado pela 

concessionária não destoa do consumo do autor, consoante relatório de 

consumo de Num. 10974137. Senão vejamos: no mês de fevereiro 

(imediatamente anterior) e abril (imediatamente posterior) foi apurado 

consumo de 20.177 e 24.150 kwh, respectivamente, enquanto no mês de 

março (irregularidade), o consumo apurado foi de 9.180,87 kwh, sendo 

público e notório que o período de safra de soja em nosso município se 

estende até o mês de abril de cada ano. Portanto, se somarmos a 

recuperação de consumo e o consumo apurado no mês de março/2017, é 

de fácil constatação que não há discrepância relevante em relação aos 

meses posteriores à regularização da desconformidade constatada. 

Ademais, a apuração se deu sobre 30 dias com base na informação do 

próprio funcionário do autor, o qual assinou o Termo de Inspeção de Num. 

9329163, sendo certo, ainda, que o próprio autor indica que em sua 

resposta administrativa (Num. 9329170) que a obra estaria pronta desde 

janeiro/2017 e não 07/03/2017 como indica na inicial. Todas essas 

considerações impõem a improcedência dos pedidos iniciais. Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, revogando a liminar 

deferida no alvorecer da demanda. Sem custas e honorários, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, proceda-se com o 

necessário para levantamento do valor depositado judicialmente em favor 

da reclamada, que deverá indicar os dados bancários para tanto. Após, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003535-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LAURIS DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamada acerca da data 

da audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia 11 de 

SETEMBRO de 2018, às 13:40 horas, nesta Comarca. ADVERTÊNCIA: A 

parte poderá arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três), sendo que 

tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010860-93.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIAS GONZALES MOLINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Com o cálculo, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do 

NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC.Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.Decorrido o prazo sem manifestação, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003136-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

TATIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)
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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 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 08:00 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: 1003421-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPEREIRA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

BRUNO MARTINS SORNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHA CARGO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

PEDRO LUIS BIZZO (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003421-19.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico para os 

devidos fins que, após análise detida dos autos, verifiquei a que a 

contestação mencionada não esta em sigilo a mesma encontra-se juntada 

na pagina “2” - ID. 6122349 datada de 19/04/2017, razão pela qual expeço 

nova intimação à parte reclamante(advogado), para no prazo de 05(cinco) 

dias, querendo, apresentar impugnação a contestação, conforme decisão 

ID. 14084974 e ID. 14811809 O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 20 

de agosto de 2018 Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000467-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MACHADO EUSTAQUIO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000467-29.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BEZERRA DE SOUSA (REQUERENTE)

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000055-98.2018.8.11.0040 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, 16 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARCELO JUNIOR SCHNORRENBERGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE AGRIPINO GONCALVES (REQUERIDO)

 

Processo: 1000660-44.2018.8.11.0040 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 o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista a 

diligência de Id. 14665280. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000851-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (REQUERENTE)

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDRE LUCIANO SCHEFFER (REQUERIDO)

 

Processo: 1000851-89.2018.8.11.0040 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 o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista a 

diligência de Id. 14711981. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003219-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ (ADVOGADO(A))

SILVANIO M. SILVA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES E PERON LTDA - ME (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 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 09:00 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001059-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE (ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK (ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUIZ BELLE (EXECUTADO)

 

Processo: 1001059-73.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002730-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE DA ROSA VIDAL (AUTOR(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo: 1002730-34.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca da contestação juntada no ID. 

14845550. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002223-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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DELICIA BENTA DA SILVA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO (EXECUTADO)

WILER MARQUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1002223-10.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente 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, 

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. 

Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003226-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NAZARE DE SOUZA VICENTE (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 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 09:10 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: 1003234-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

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 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 09:20 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: 1002964-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1002964-16.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça 

juntada no ID. 14803292. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004717-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KISCHNER DALZOTTO (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA (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 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 09:30 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. E ainda, para informar o endereço atualizado da parte reclamada, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002412-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA TORQUATO (REQUERENTE)

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002412-85.2017.8.11.0040 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 executada, 

na forma do art. 513, §2º, do CPC, 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 CPC. 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. Sorriso/MT, 20 de agosto de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002412-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA TORQUATO (REQUERENTE)

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002412-85.2017.8.11.0040 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 executada, 

na forma do art. 513, §2º, do CPC, 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 CPC. 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. Sorriso/MT, 20 de agosto de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003000-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL DO VALE (EXECUTADO)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003000-29.2016.8.11.0040. REQUERENTE: NATANAEL DO VALE 

REQUERIDO: CLARO S.A. I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 21 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003239-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

IVANETE DA APARECIDA BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ANTONIO DE SOUZA (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 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 09:40 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: 1004408-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIR TULIO ALESSI (EXEQUENTE)

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

PEDRO ZANFRILLI MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES EDITORIAL LTDA. (EXECUTADO)

FUNDACAO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO RIO 

VERDE (EXECUTADO)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA DAMICO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004408-21.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LAUDIR TULIO ALESSI 

REQUERIDO: TRES EDITORIAL LTDA., FUNDACAO DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO RIO VERDE I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte 

credora para atualização do débito, com a incidência da multa acima 

referida, retornando os autos na sequência para análise dos demais 

pedidos formulados. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. 

SORRISO, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003240-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SOLENEIA ZANON FERREIRA (REQUERENTE)

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 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 09:50 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.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011289-94.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

MARCELO BUSSATTO BICCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011289-94.2014.8.11.0040 Vistos etc. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003241-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 10:00 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 
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feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003881-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES CARANHATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003881-69.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.068,76; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de ação proposta 

por BRUNO ALVES CARANHATTO em face de BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. Informa que não tem 

qualquer relação contratual com a reclamada. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois o 

reclamante contraiu despesas que não foram adimplidas. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. 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) É o 

relatório. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Por 

certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 
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efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

02 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001445-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALACE JUNIOR DE OLIVEIRA VOLPATO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001445-06.2018.8.11.0040 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 o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista a 

diligência de Id. 14667879. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001446-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALGNEY DA COSTA LIMA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001446-88.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista a 

diligência de Id. 14847939. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003251-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 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 14 de 

NOVEMBRO de 2018, às 10:20 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001602-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCIDES ALVES (EXECUTADO)

 

Processo: 1001602-76.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-78.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR GOULART LANES (ADVOGADO(A))

 

Proc. 8010570-78.2015.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada dos embargos opostos no ID. 14843142, para 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 20 de 

agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004987-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

ARGEMIRO SANTOS DE FIGUEIREDO - ME (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004987-66.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte reclamada para no prazo de 05(cinco) 

dias, manifestar-se acerca da manifestação juntada no ID. 14589558. 

Sorriso/MT, 20 de agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003241-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 13657407, intimando-a de que foi designado o 

dia 14 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 10:00 horas para realização da 

audiência de conciliação.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 95850 Nr: 7764-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. ALEX SANDRO MONARIN, 

para que no prazo de 05 (cinco)dias apresente alegações finais nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 190334 Nr: 4330-10.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MARQUES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B
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 Ante o exposto, DEFIRO o requerimento formulado pela defesa técnica do 

reeducando Vanderlei Marques da Silva Junior, para o fim de AUTORIZAR 

o detento a, doravante, cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi 

infligida no Centro de Ressocialização de Sorriso, com supedâneo no teor 

dos art. 86 da Lei n.° 7.210/1984.Cientifique-se a Administração da Cadeia 

Pública local.Intime-se o reeducando.Cientifiquem-se o MPE e a 

Defesa.Atualize-se o cálculo de pena do reeducando, e após, vistas ao 

MPE e a Defesa para manifestação, empós, conclusos. Às providências, 

cumpra-se.Sorriso/MT, em 16 de agosto de 2018.Emanuelle Chiaradia 

Navarro ManoJuíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 195924 Nr: 7346-69.2018.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSMAR PRESTES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO DR. MARCELO FRAGA DE 

MELLO, PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APRESENTE A DEFESA 

PREVIA NOS PRESENTES AUTOS.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147236 Nr: 2627-15.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR FABRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMIR FABRICIO, Cpf: 73449520172, 

Rg: 15542270, Filiação: Durvalina Cordeiro da Luz e Amazir Fabricio, data 

de nascimento: 24/09/1981, brasileiro(a), natural de Roncador-PR, 

solteiro(a), motorista, Telefone 65 96435268. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 20 de fevereiro de 2016, por volta das 10h30min, na linha Morocó, no 

KM 40, em um bar estabelecimento comercial do tipo "Bar" na Zona Rural 

de Sorriso/MT, o denunciado ADEMIR FABRICIO, vendeu uma porção de 

substância análoga à maconha, extai-se ainda que, nas condições alhures 

mencionadas, o denunciado corrompeu o adolecente A. R. C. de S, 

induzido-lhe à praticar infração penal. Ante o exposto, o Ministério Público 

denunciou como no incurso no artigo 33, caput, e artigo 244-B do ECA.

Despacho: Processo: 2627-15.2016.811.0040 Código: 147236VISTO/KP.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou ADEMIR 

FABRICIO, qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação típica dos 

artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 244-B, do ECA, tendo em vista 

os fatos ocorridos no dia 20/02/2016.Sem embargo do intento ministerial, 

certo é que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados cadastrais 

perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal. Conforme 

lembra o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do 

CPP permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 
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antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 11 de outubro de 2017.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz 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, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 17 de agosto de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147430 Nr: 2736-29.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIRCEU MUTINELLI, Cpf: 02082184919, 

Rg: 2770396, Filiação: Wilma Amelia Mutinelli* e Antonio Mutinelli, data de 

nascimento: 08/08/1978, brasileiro(a), natural de Guaraciaba-SC, 

solteiro(a), autonomo, Telefone 66 9968 3247. 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: Noticiam os autos que na dat ade 17 de fevereiro de 

2016, por volta de 14h00min, em local não especializado, o denunciado 

DIRCEU MUTINELLI, ameaçou causar mal injusto e grave à sua 

ex-companheira Erica Morais Marques. Ante o exposto, o Ministério 

Público o denunciou como no incurso no artigo 147, caput, do Código 

Penal.

Despacho: Processo: 2736-29.2016.811.0040 Código: 147430VISTO/MV.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou DIRCEU 

MUTINELLI, qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação típica do 

artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, tendo em vista os 

fatos ocorridos no dia 04/11/2016.Sem embargo do intento ministerial, 

certo é que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados cadastrais 

perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal. Conforme 

lembra o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do 

CPP permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 
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expedindo o necessário.Sorriso/MT, 18 de outubro de 2017ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz 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, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 17 de agosto de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152222 Nr: 5105-93.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICÉLIO DE OLIVEIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURICÉLIO DE OLIVEIRA ARAÚJO, Rg: 

3.161.408, Filiação: Luzinete de Oliveira Araújo e Marciel Lopes de Araújo, 

data de nascimento: 27/11/1989, brasileiro(a), natural de Terezina-PI, 

convivente, auxiliar de pedreiro, Telefone 66 8428 6145. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, na 

data de 04/06/2016, por volta das 17h27min, na rodovia BR 163, KM 733, 

sentido Sorriso/MT, o demumciado MAURICÉLIO DE OLIVEIRA ARAÚJO, 

conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora altereda em 

razão da influência de álcool a motocicleta Yamaha/Factor YBR. Ante o 

exposto, o Ministério Público o denunciou como no incurso no artigo 306, 

caput, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

a u t o r i a ,  s a l v o ,  t a m b é m ,  m e l h o r  i n s t r u ç ã o ,  r e c e b o - a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como Ação 

Penal.CITE-SE e INTIME-SE o acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, 

responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do 

CPP.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do 

acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de 

constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos 

à Defensoria Pública.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste 

momento Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, disponibilizado 

pelo TJMT.Considerando que o acusado tem direito a proposta de 

suspensão condicional do processo, designo audiência para o dia 17 de 

março de 2017 ás 14:10 horas.Intime-se o acusado para comparecer na 

audiência designada.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 17 de agosto de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147199 Nr: 2605-54.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER GOMES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDER GOMES BORGES, Cpf: 

01508795126, Rg: 18332412, Filiação: Vandete Gomes Borges e Dairton 

Rufino Borges, data de nascimento: 11/01/1984, brasileiro(a), natural de 

Candido Mota-SP, solteiro(a), motorista, Telefone 9989-4906. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, na 

dia 10 de agosto de 2016, por volta das 126h38min, na rodovia BR 163, 

altura do KM 733, sentido decrescente da via, na cidade de Sorriso/MT, o 

denunciado EDER GOMES BORGES, conduzia, com a capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Ante o exposto, o 

Ministério Público o denunciou como no incurso no artifo 306 do Código 

Penal.

Despacho: Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP e 

determino a citação do acusado por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, com ou 

sem a apresentação de defesa preliminar, venham os autos 

conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 17 de agosto de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163952 Nr: 11513-03.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATA VASCONCELOS DA SILVA, 

Filiação: Ivanize Luna de Vasconcelos da Silva e Antonio da Silva, data de 

nascimento: 08/03/1984, brasileiro(a), natural de Tangara da Serra-MT, 

solteiro(a), promotora de vendas, Telefone 66-9.9957-5310. 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: Noticiam os autos que no dia 20 de dezenbro de 2016, 

por volta das 14h20min, na rua Maues, n° 1241, bairro Jardim Amazônia, a 

denunciada RENATA VASCONCELOS DA SILVA, ofendeu a integridade 

corporal de sua filia Júlia Renata da Silva Perez, e desacatou funcionária 

pública no exercício de suas funções e em razão dela. Ante o exposto, o 

Ministério Público o denunciou como no incurso no artigo 129, § 9°, e artigo 

331 do Código Penal.

Despacho: Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP e 

determino a citação do acusado por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, com ou 

sem a apresentação de defesa preliminar, venham os autos 

conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 17 de agosto de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160727 Nr: 9533-21.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALMIR BENJAMIN DE CARVALHO, Rg: 

12879886, Filiação: Andrelina Viegas de Moraes Carvalho e Altamiro 

Carvalho Filho, data de nascimento: 23/12/1977, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), serviços gerais, Telefone 66 9932 8621. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, na 

data de 24 de outubro de 2016, por volta das 21h45min, na residência 

situada na rua Tuiu, n° 303, bairro Centro, cidade de Ipiranga do Norte/MT, 

o denunciado WALMIR BENJAMIN DE CARVALHO ofendeu a integridade 

corporal de sua convivente Thabita Cristina Monte Palma Silva. Ante o 

exposto, o Ministério Público o denunciou como no incurso no artigo 129, § 

9°, do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  9 5 3 3 - 2 1 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

160727)VISTO/KP.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denunciou WALMIR BENJAMIN DE CARVALHO, qualificado nos 

autos, imputando-lhe a adequação típica do artigo 129, § 9°, do Código 

Penal, com observância da Lei n° 11.340/06, tendo em vista os fatos 

ocorridos no dia 24/10/2016.Sem embargo do intento ministerial, certo é 

que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados cadastrais 

perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal.Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 23 de outubro de 2017.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz 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, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 17 de agosto de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101225 Nr: 4067-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 Certifico e dou fé que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a fim 

de intimar a defesa acerca da audiência dia 06/06/2018 às 15h10 na 

Comarca de Itapecerica da Serra/SP .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 110265 Nr: 2494-41.2014.811.0040

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARINEZ GIACOMONI COLOMBELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGACIA DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SORRISO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2494-41.2014.811.0040 (Código 110265)

VISTO/ KP.

Trata-se de incidente procedimental criminal já exaurido na sua essência e 

finalidade, destarte, forte na normatização estanque no Provimento 

10/2007/CGJ e CNGC/MT, DETERMINO o ARQUIVAMENTO definitivo destes 

autos, assim procedendo o(a/s) diligente gestor(a/s) judicial mediante 

anotações e baixas necessárias.

Para intimação das partes e advogados constituídos/dativos publique tal 

decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando no feito, 

ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Isenção legal de custas e despesas processuais ut disposição da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 110962 Nr: 3099-84.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI MAGGIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 Processo: 3099-84.2014.811.0040 (Código 110962)

SENTENÇA

Ação penal – suspensão condicional do processo expirado – prazo sem 

revogação – art. 89, §5°, lei 9.099/95 – Extinção da punibilidade.

VISTOS/KP.

Trata-se de “ação penal” que visa a apurar a prática do crime previsto no 

artigo 306, caput, da Lei n.º 9.503/1997, em que figura como acusado 

RONEI MAGGIONI.

O Ministério Público requereu às fls. 99 a extinção da punibilidade.

Eis o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, compulsando o contingente probatório produzido no 

processo é possível divisar que no dia 14 de março de 2016 o acusado 

RONEI MAGGIONI aderiu às condições relativas à suspensão condicional 

do processo que para a hipótese em concreto impunha/preconizava o 

lapso de tempo equivalente a 02 (dois) anos de sobrestamento da ação 

penal e o dever de comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas 

atividades (fls. 70). Segundo as informações produzidas no processo 

deflui-se também que o acusado cumpriu de forma integral o encargo 

originalmente assumido/contraído.

Portanto, diante desta perspectiva, considerando-se o cumprimento 

integral das condições relativas à suspensão condicional do processo, e 

exaurido o interregno de tempo pré-fixado para efeito de suspensão do 

processo sem que ocorresse a revogação da medida considero que se 

operou a extinção da punibilidade do requerido.

Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de RONEI 

MAGGIONI, devidamente qualificado, relativamente à acusação da prática 

do delito descrito no artigo 306, da Lei n.º 9.503/1997, fazendo-o com 

fundamento nas disposições do art. 89, § 5º da Lei n.º 9.099/1995.

Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo ut CNGC, 

sobretudo para os Institutos de Identificação.

Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas baixas na 

distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas.

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

Sorriso/MT, 2 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 138482 Nr: 9904-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DE SOUZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 9904-19.2015.811.0040 Código 138482

SENTENÇA

Ação penal – suspensão condicional do processo – expirado prazo sem 

revogação – art. 12 da Lei 10.826/2006 – Extinção da punibilidade.

VISTOS/MV

Trata-se de “ação penal” que visa a apurar a prática do crime previsto no 

art. 12 da Lei 10.826/2006, em que figura como acusada SIDNEI DE 

SOUZA DIAS.

O Ministério Público requereu à fl. 87 a extinção da punibilidade.

Eis o sucinto relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, compulsando o contingente probatório produzido no 

processo é possível divisar que, no dia 23 de maio de 2016, o acusado 

SIDNEI DE SOUZA DIAS aderiu às condições relativas à suspensão 

condicional do processo, que, para a hipótese em concreto, 

impunha/preconizava o lapso de tempo equivalente a 02 (dois) anos de 

sobrestamento da ação penal e o dever de comparecer, mensalmente, em 

Juízo para justificar suas atividades (fl. 55). Segundo as informações 

produzidas no processo, deflui-se também que a acusada cumpriu de 

forma integral o encargo, originalmente assumido/contraído.

Portanto, diante desta perspectiva, considerando-se o cumprimento 

integral das condições relativas à suspensão condicional do processo e, 

exaurido o interregno de tempo pré-fixado para efeito de suspensão do 

processo sem que ocorresse a revogação da medida, considero que se 

operou a extinção da punibilidade da requerida.

Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SIDNEI DE SOUZA DIAS, 

devidamente qualificada, relativamente à acusação da prática do delito 

descrito no art. art. 12 da Lei 10.826/2006, fazendo-o com fundamento 

nas disposições do art. 89, § 5.º da Lei n.º 9.099/95.

Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo ut CNGC, 

sobretudo para os Institutos de Identificação.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na 

distribuição sem a cobrança de emolumentos e/ou custas.

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

Sorriso/MT, 31 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 142968 Nr: 11931-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, ISADORA BIONDO DE SOUZA - OAB:18467/E, 
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RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101225 Nr: 4067-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 Certifico e dou fé que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a fim 

de intimar a defesa acerca da audiência dia 06/06/2018 às 15h10 na 

Comarca de Itapecerica da Serra/SP .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101225 Nr: 4067-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 Certifico e dou fé, quanto ao cumprimento da decisão de fls. 411, no que 

tange a confecção da certidão de honorários. Assim, remeto o presente 

para INTIMAÇÃO do dr. Rafael Ângelo Dal Bó, OAB/MT 20.240 a fim de 

retirar a referida certidão neste cartório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101225 Nr: 4067-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Face ausência não justificada da DPE, visando não corroborar com 

constrangimento ilegal para o acusado segregado desde 26/01/2017, para 

o ato, nomeio o i. advogado Rafael Ângelo Dal Bó, OAB/MT n.º 20240 para 

patrocinar a defesa do acusado, arbitrando em favor do causídico o 

importe de 02 (duas) URH’s, conforme Provimento 09/2007/CGJ/MT.

3- Para continuação da oralidade designo o dia 27/02/2018, às 08:00 

horas, para tanto, intimem-se e, sendo o caso, requisite na forma do art. 

221, § 2º do CPP.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 09:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147403 Nr: 7194-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DALLA ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSVELTINS TRANSPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610-MT

 Vistos.A decisão de fls. 383/384-verso determinou, (a) em relação aos 

veículos placas AVF-7137, AUV-6460, ASA-1178 e KPT-8244, a 

expedição de ofício à Conseg Administradora de Consórcios Ltda., Noma 

do Brasil S/A, Banco do Brasil S/A e Gonçalves & Tortola S/A, 

beneficiários das alienações fiduciárias/reservas de domínio, bem como 

indeferiu o pedido de bloqueio em relação aos aludidos veículos e (b) 

determinou a penhora dos veículos placas AEB-1494, BTC-4467 e 

AWS-3174.A resposta dos ofícios encaminhados é vista às fls. 394, 395, 

400 e 413.Pois bem.Considerando os pleitos incrustados na petição de fl. 

426, no que se refere aos veículos placas AVF-7137, AUV-6460 e 

KPT-8244, determino as seguintes providências:I-) RENOVE-SE o ofício de 

fl. 387, haja vista que o chassi indicado na aludida missiva diverge do 

chassi do veículo em foco, ou seja, do veículo placa AUV-6460, conforme 

documento a seguir juntado, de modo que, considerando que a pesquisa 

de fl. 394 fora realizada utilizando-se do aludido chassi, a sua renovação 

poderá apresentar outro cenário.II-) OFICIE-SE à Conseg Administradora 

de Consórcios Ltda. para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos cópia 

do contrato de alienação fiduciária, bem como do extrato do débito 

existente, como já determinado no ofício de fl. 412.Com a resposta dos 

ofícios, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, mormente no que se 

refere aos veículos indicados nos itens “I” e “II”, além do veículo placa 

KPT-8244, oportunidade em que deverá indicar expressamente se, diante 

das restrições que pendem sobre os aludidos veículos, mantém interesse 

na sua penhora.Por outro lado, acerca da penhora dos veículos placas 

AEB-1494, BTC-4467 e AWS-3174, como requerido à fl. 414, INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de 15 dias, indicar a exata localização dos 

veículos em questão, sob pena de multa de 10% sobre o valor atualizado 

do débito executado, na forma do artigo 774, inciso V e parágrafo único, 

do CPC.CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256164 Nr: 21532-86.2017.811.0055

 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: FWBDSO, DJACY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.Pois bem. Compulsando os 

autos, verifica-se a existência de requerimento administrativo formulado 

pela Sra. Meire Nunes de Almeida, qualificada como companheira do 

falecido, objetivando o seguro DPVAT, bem como a declaração de 

existência de uma filha, Giovana Almeida de Oliveira (fls. 57/78). Com 

efeito, consigna-se que, na forma do artigo 4o da Lei n. 6.194/1974, “a 

indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 

792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.Nesse 

sentido, o artigo 792 do CC dispõe que: “Na falta de indicação da pessoa 

ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o 

capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado 

judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem 

da vocação hereditária”.Dessa feita, OFICIE-SE ao INSS para, no prazo de 

15 dias, informar os dependentes habilitados do falecido, com a indicação, 

se possível, dos nomes e respectivos endereços.Com a resposta, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 dias, mormente 
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acerca da existência de requerimento administrativo formulado pela 

convivente do falecido, Sra. Meire Nunes de Almeida.Após, AO MPE.No 

mais, DEFIRO o pedido de alteração do nome da parte demandada. Assim, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a capa dos autos para que passe a constar no polo passivo 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243004 Nr: 11181-54.2017.811.0055

 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: JONILTON ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS, NIVEA 

MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, RICARDO DA SILVA PEREIRA, 

CLODOALDO LOPES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Vistos.

Devidamente intimada acerca da informação de que o imóvel fora 

abandonado e, por isso, a parte autora tomou a posse do mesmo, a parte 

demandada manteve-se silente, contudo, pugnou pela produção de prova 

testemunhal.

 Com efeito, apesar de restar prejudicado o pedido de reintegração de 

posse requerido na inicial, a parte autora requereu, às fls. 146/147, a 

continuidade do feito quanto aos demais pedidos.

 Pois bem.

 Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos controvertidos que dependam de dilação 

probatória: (a) se a ausência de pagamento pela parte demandada 

decorreu do descumprimento contratual da parte autora em proceder 

reparos no imóvel; (b) se houve benfeitorias úteis e necessárias pela 

parte demandada e, caso positivo, quais seriam, com a devida 

quantificação; (c) a que título a parte demandada permaneceu no imóvel 

objeto dos autos; (d) se seria devido o pagamento de aluguéis pela parte 

demandada e, caso positivo, qual o valor e (e) a existência e a extensão 

dos danos morais.

Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das 

partes, eis que terão o condão de descortinar os pontos controvertidos.

 Dessa feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17 

de outubro de 2018, às 15h00min, devendo as partes apresentarem rol de 

testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como procederem à sua intimação, conforme determina o art. 455 do 

CPC.

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270894 Nr: 1889-11.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIR CARLOS LUSTOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as seguintes 

questões fáticas/jurídicas: 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).No ponto, 

vale dizer que não fora apresentada perícia médica oficial hábil a 

esclarecer os pontos controvertidos.Dessa feita, DEFIRO a perícia médica, 

razão por que nomeio médico perito o Dr. João Leopoldo Baçan, CRM 

5753, Estrada da Guarita, Condomínio Terra Nova, Casa 327, Bairro 23 de 

Setembro, Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903, tel. (65) 9601-1639, 

FIXANDO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).Após, 

INTIMEM-SE as partes, a partir do que começará a correr o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de quesitos e de assistente técnico, bem 

como para a parte demandada depositar os honorários periciais. Afinal, a 

parte demandada requereu expressamente tal espécie de prova (fl. 

80).Uma vez depositados, a Secretaria da Vara deverá agendar data, 

hora e local para o início da perícia, encaminhando os quesitos 

apresentados pelas partes e as questões fáticas/jurídicas (para serem 

respondidas como quesitos do Juízo), COMUNICANDO-SE, ainda, às 

partes.Após a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.No mais, DEFIRO o pedido de 

alteração do nome da parte demandada. Assim, REMETAM-SE os autos ao 

cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a capa dos autos para 

que passe a constar no polo passivo SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263707 Nr: 27445-49.2017.811.0055

 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: GEVERSON HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as seguintes 

questões fáticas/jurídicas: 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).No ponto, 

vale dizer que não fora apresentada perícia médica oficial hábil a 

esclarecer os pontos controvertidos.Dessa feita, DEFIRO a perícia médica, 

razão por que nomeio médico perito o Dr. João Leopoldo Baçan, CRM 

5753, Estrada da Guarita, Condomínio Terra Nova, Casa 327, Bairro 23 de 

Setembro, Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903, tel. (65) 9601-1639, 

FIXANDO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).Com 

relação aos honorários periciais, como a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, será expedida certidão de crédito contra o Estado para o 

perito, caso a parte autora não obtenha êxito na demanda, ou será 

condenada a parte demandada ao pagamento, caso a parte autora 

obtenha êxito. Após, INTIMEM-SE as partes, a partir do que começará a 

correr o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e de 

assistente técnico. Passo seguinte, a Secretaria da Vara deverá agendar 

data, hora e local para o início da perícia, encaminhando os quesitos 

apresentados pelas partes e as questões fáticas/jurídicas (para serem 

respondidas como quesitos do Juízo), COMUNICANDO-SE, ainda, às 

partes.Após a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213192 Nr: 4658-60.2016.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: EDINAIDE NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na 

inicial.CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas e 

dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa 

suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que DEFIRO a 

gratuidade da justiça à parte autora, como requerido à fl. 10.Por fim, 

DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.EXPEÇA-SE alvará do valor depositado 

à fl. 115-verso em favor do médico perito.P.I.C. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185212 Nr: 2834-03.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA VARNIER LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE o digno advogado Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa 

para, no prazo de 15 dias, apresentar procuração "ad judicia" outorgada 

pela parte executada, conforme determinação de fl. 306, contando, 

inclusive, com poderes expressos para transigir, sob pena de não 

homologação do acordo apresentado às fls. 309-verso/311-verso.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247460 Nr: 14720-28.2017.811.0055

 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: JOSE CARLOS MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

JOSÉ CARLOS MARQUES PEREIRA ingressou com a presente demanda 

em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, todos qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

179/180).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 179/180, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 179/180, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

No mais, DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, 

inciso III, “b”, do CPC.

Honorários como acordado.

Custas conforme sentença/acórdão prolatada(o) nos autos.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam o prazo recursal (fl. 180), AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150933 Nr: 11042-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO JOSÉ NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos. (...) Considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, 

CONVERTO o bloqueio de fl. 247 em penhora, sem necessidade de 

lavratura do termo, conforme documentos a seguir juntados. Posto isso, 

INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do bloqueio em 

penhora. Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a 

Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno 

advogado e não se trate apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para 

receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente ser 

analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. No entanto, na 

eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 

expedido em nome da própria parte. Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o 

prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, 

alvará em nome da própria parte. Na hipótese de a conta bancária estar 

em nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique 

que o digno advogado subscritor do requerimento possui procuração 

juntada aos autos, o que deverá ser devidamente certificado. Por outro 

lado, considerando a concordância da empresa Massey Ferguson de fl. 

256, acerca do levantamento dos valores depositados nos autos (R$ 

131.771,17 – fl. 235) para quitação do contrato em questão, como já 

determinado à fl. 236-verso, EXPEÇA-SE alvará em favor da empresa 

Massey Ferguson, observando a conta bancária ali indicada. Por fim, 

CONCLUSOS para a extinção da execução. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 51471 Nr: 1519-52.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RITA SIA MENDONÇA, JOSE CAMILO 

MENDONÇA, MAURICÉLIA LEMOS FERREIRA SIA, MARCOS LAERTE SIA, 

JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMIR JOSÉ SIA, 

MARIA JOSE GIRARDI SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO MARIA DE MACEDO 

FRANÇA - OAB:43794/MG

 Vistos.

BANCO DA AMAZÔNIA S/A. ingressou com a vertente execução em face 

de MARIA RITA SIA MENDONÇA, JOSÉ CAMILO MENDONÇA, MARCOS 

LAERT SIA, MAURICÉLIA LEMOS FERREIRA SIA, JOSÉ ROBERTO SIA, 

ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMIR JOSÉ SIA, MARIA JOSÉ GIRARDI SIA 

e todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes informaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela suspensão do feito até o cumprimento do aludido acordo, o 

que fora homologado à fl. 304.

Após, a parte exequente informou o cumprimento da avença pela parte 

executada (fl. 312).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 
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925, ambos do CPC.

Custas já recolhidas.

P.I.C.

Caso haja constrição pendente de baixa promovida no vertente feito, após 

o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o necessário para a respectiva baixa.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 51476 Nr: 1512-60.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO 

SIA, EDMIR JOSÉ SIA, MAURICÉLIA LEMOS FERREIRA SIA, MARCOS 

LAERTE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, MARIA RITA SIA MENDONÇA, 

JOSE CAMILO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO MARIA DE MACEDO 

FRANÇA - OAB:43794/MG

 Vistos.

BANCO DA AMAZÔNIA S/A. ingressou com a vertente execução em face 

de JOSÉ ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, MARCOS LAERT 

SIA, MAURICÉLIA LEMOS FERREIRA SIA, EDMIR JOSÉ SIA, MARIA JOSÉ 

GIRARDI SIA, JOSÉ CAMILO MENDONÇA e MARIA RITA SIA MENDONÇA 

todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes informaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela suspensão do feito até o cumprimento do aludido acordo, o 

que fora homologado à fl. 243.

Após, a parte exequente informou o cumprimento da avença pela parte 

executada (fl. 251).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Custas já recolhidas.

P.I.C.

Caso haja constrição pendente de baixa promovida no vertente feito, após 

o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o necessário para a respectiva baixa.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 51475 Nr: 1511-75.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMIR JOSÉ SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, 

MAURICÉLIA LEMOS FERREIRA SIA, MARCOS LAERTE SIA, JOSE 

ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, MARIA RITA SIA 

MENDONÇA, JOSE CAMILO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO MARIA DE MACEDO 

FRANÇA - OAB:43794/MG

 Vistos.

BANCO DA AMAZÔNIA S/A. ingressou com a vertente execução em face 

de EDMIR JOSÉ SIA, MARIA JOSÉ GIRARDI SIA, MARCOS LAERT SIA, 

MAURICÉLIA LEMOS FERREIRA SIA, JOSÉ ROBERTO SIA, ROSI EULALIO 

DE BRITO SIA, MARIA RITA SIA MENDONÇA e JOSÉ CAMILO MENDONÇA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes informaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela suspensão do feito até o cumprimento do aludido acordo, o 

que fora homologado à fl. 185.

Após, a parte exequente informou o cumprimento da avença pela parte 

executada (fl. 193).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Custas já recolhidas.

P.I.C.

Caso haja constrição pendente de baixa promovida no vertente feito, após 

o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o necessário para a respectiva baixa.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 51474 Nr: 1520-37.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LAERTE SIA, MAURICÉLIA LEMOS 

FERREIRA SIA, EDMIR JOSÉ SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE 

BRITO SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, MARIA RITA SIA MENDONÇA, JOSE 

CAMILO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO MARIA DE MACEDO 

FRANÇA - OAB:43794/MG

 Vistos.

BANCO DA AMAZÔNIA S/A. ingressou com a vertente execução em face 

de MARCOS LAERT SIA, MAURICÉLIA LEMOS FERREIRA SIA, EDMIR JOSÉ 

SIA, MARIA JOSÉ GIRARDI SIA, JOSÉ ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE 

BRITO SIA, MARIA RITA SIA MENDONÇA e JOSÉ CAMILO MENDONÇA 

todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes informaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela suspensão do feito até o cumprimento do aludido acordo, o 

que fora homologado à fl. 246.

Após, a parte exequente informou o cumprimento da avença pela parte 

executada (fl. 254).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Custas já recolhidas.

P.I.C.

Caso haja constrição pendente de baixa promovida no vertente feito, após 

o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o necessário para a respectiva baixa.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203463 Nr: 17505-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU VEICULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 Vistos.

AGUINALDO DE OLIVEIRA ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de BANCO ITAU VEÍCULOS S/A., ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora realizada a penhora dos valores executados, 

sendo que o alvará fora expedido à fl. 167.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 
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925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS nos termtos da sentença prolatada nos autos.

Após, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 55572 Nr: 5106-82.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ACCO, CLARICE TERESINHA ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADAO SAITO, YASUHIRO TANAKA, JUNIOR 

MASANOBU UTIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO LEONARDO FIGUEIRO - 

OAB:14035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCELO 

ZANDONADI - OAB:4266, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado à fl. 526, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DETERMINO a 

exclusão da aludida demandada do polo passivo da demanda, com as 

retificações necessárias, e o regular prosseguimento do feito com relação 

aos demandados Sadao Saito e Yasuhiro Tanaka.Custas e honorários 

como acordado.Sem prejuízo das providências anteriores, EXPEÇA-SE 

alvará em favor de Toshi Tanaka dos valores indicados à fl. 463, 

devidamente corrigidos, nos termos da sentença transladada às fls. 

455/461 e do despacho de fl. 463, conforme requerido à fl. 529.Vale dizer 

que a suspensão do trâmite processual, como determinado às fls. 

520/521-verso, não atinge o terceiro interessado, cujo crédito fora 

reconhecido em sentença transitada em julgado.No mais, renovando a 

notificação de fl. 520-verso, INTIMEM-SE, na forma do artigo 688, inciso I, 

do CPC, a parte exequente e os demais executados para, no prazo 02 

(dois) meses, promover a sucessão “causa mortis”, com a citação do 

espólio, pela inventariante indicada e qualificada na minuta de inventário 

extrajudicial (fl. 502), na forma do artigo 690 do CPC, tal qual para juntar a 

certidão de óbito do executado Yasuhiro Tanaka.Uma vez citada e não 

havendo impugnação, bem como à vista da prova documental juntada às 

fls. 491/519, desde que também se promova a juntada da certidão de óbito 

do executado, desde já DETERMINO a sucessão “causa mortis”, pelo 

respectivo espólio, devidamente representado pela inventariante, com as 

anotações na distribuição e autuação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193246 Nr: 9518-41.2015.811.0055

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO OSCAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASQUALI PARISE E GASPARINI 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Posto isso, INTIME-SE o Banco demandado para que, no prazo de 15 dias, 

apresente algum empecilho à baixa das restrições apontadas à fl. 189, 

valendo o silêncio como inexistência.Após, caso a parte autora não 

apresente qualquer espécie de irresignação, na forma do artigo 536 do 

CPC, OFICIE-SE aos órgãos de proteção ao crédito para que, no prazo de 

15 dias, promova a baixa das restrições indicadas à fl. 189, comprovando 

nos autos o cumprimento da ordem. Vale dizer que tal determinação não 

implica em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma 

vez que, por simetria ao que se aplica ao cumprimento de sentença na 

forma artigo 523 do CPC, tal fixação somente é possível quando não há 

cumprimento no prazo inicialmente estipulado, conforme dispõe a Súmula 

n. 517 do Superior Tribunal de Justiça:“São devidos honorários 

advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, 

depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após 

a intimação do advogado da parte executada”.No vertente caso, 

pretendendo a efetividade processual, fora subtraída a oportunidade de 

cumprimento em prazo previamente estipulado, haja vista que, valendo-se 

do artigo 536 do CPC, lançou-se mão da execução por sub-rogação. 

Nesse sentido, por interpretação analógica:(...)Dentro desse contexto, 

para que se mantenha harmonia no raciocínio jurídico, não há como se 

fixar a verba em questão. Porém, a baixa das restrições será promovida 

independentemente de qualquer postura da parte “ex adversa”, com o que 

o objetivo será atingido sem maiores contratempos.Após, com a baixa das 

restrições, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157236 Nr: 5852-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA, LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO LUIZ LUGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES 

- OAB:OAB/MT 18323, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos. De início, como expressamente requerido à fl. 120, HOMOLOGO a 

desistência da penhora visualizada à fl. 77.Depois, foram procedidas 

pesquisas, como requerido, nos sistemas Renajud (item “f” de fl. 121) e 

Infojud (item “a” de fl. 120), (...)No ponto, no que se refere à pesquisa 

Renajud, o registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia 

sobre o único veículo encontrado. Afinal, por tal garantia, o veículo em 

questão não pertence à parte executada.Depois, a pesquisa Infojud restou 

infrutífera.No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, informar o endereço completo das instituições financeiras indicadas 

nos itens “b”, “c” e “d” de fls. 120/121 a fim de que seja possível o envio 

dos ofícios requeridos.Uma vez apresentados os respectivos endereços, 

OFICIE-SE como requerido nos itens “b”, “c” e “d” de fls. 120/121, 

consignando o prazo de 15 dias para resposta.Deixo de promover a 

diligência apontada no item “e” de fl. 121-verso, promovendo, então, a 

pesquisa pelo sistema Bacenjud, conforme documentos a seguir juntados, 

uma vez que, a partir de abril deste ano, o sistema Bacenjud passou a 

bloquear também recursos de devedores em contas de investimento de 

renda fixa e de renda variável.(...)Com efeito, restou frutífera tal diligência, 

porém, alcançando ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como 

se colhe dos documentos em anexo.Por fim, o pleito para diligenciar junto 

ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca se trata de diligência 

que pode ser empreendida pela própria parte sem a interferência do Juízo, 

de modo que INDEFIRO o pedido em questão(...)Logo, PROMOVA-SE a 

retificação na autuação e distribuição para constar que a parte exequente 

é representada apenas pelos dignos advogados Douglas Liria Fernandes 

Brasil e Emanuel Daniallen do Amaral Gomes.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279506 Nr: 8620-23.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PASQUINI, MARLON CASSIO 

WIEGERT, CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS, MARCELO MACHADO 

DIAS, MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS, Marcelo Campos Martins, 

RURAL ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita. Por outro lado, a parte 

autora requer, diante do indeferimento da justiça gratuita, que seja 

deferido o pagamento das custas ao final ou o seu parcelamento.Sem 

delongas, vale dizer que o pagamento das custas ao final, tal qual o 

parcelamento, envolve situação excepcional condizente à capacidade 

econômica da parte, cenário esse não visualizado nos autos, sendo certo 

que o pleito em questão não veio lastreado com qualquer documento 

capaz de referendar esse tratamento diferenciado. Ao contrário, os 

documentos juntados, no caso, as declarações de imposto de renda da 

parte embargante, vão de encontro com a alegada hipossuficiência, ainda 
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que momentânea, de modo que, INDEFIRO o pleito em questão.Deste modo, 

INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 30 dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxa judicial, sob pena de extinção anômala.Por 

fim, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de 

retificar a capa dos autos para que passe a constar como valor da causa 

o importe de R$ 1.984.044,19, bem como “com custas”.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121923 Nr: 1009-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETO VEÍCULOS, ARIOVALDO BARBOSA 

DOS SANTOS NETO, SERGIO P DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS 

- OAB:13331/MT

 Vistos.

PAULINO DE JESUS SANTOS ingressou com a presente demanda em face 

de NETO VEÍCULOS, ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS NETO e 

SERGIO P DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 280/282).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 280/282, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 280/282, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

feito até o integral cumprimento do acordo.

Custas e honorários como acordado.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (31/10/2018 - fl. 

281), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156032 Nr: 4640-44.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MANOEL VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTAVIO SINVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, sobre o veículo placa CDE-2857 consta anotação de “veículo 

roubado”, de modo que, “a priori”, apenas o veículo placa BHK-9937 

poderia sofrer constrição.

No mais, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito dos bens 

que guarnecem a residência da parte executada, como também requerido, 

observando a impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso II, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito, oportunidade em que deverá, se for o 

caso, manifestar sobre a resposta do ofício encaminhado à Caixa 

Econômica Federal, tal qual sobre a aludida pesquisa Renajud, 

apresentando, no mais, o cálculo atualizado da dívida.

Por fim, INDEFIRO o pleito de expedição de ofício à Caixa Econômica 

Federal, haja vista que a penhora da aludida verba somente é possível 

“nos casos de comprometimento de direito fundamental do titular do fundo 

ou de seus dependentes, o que não ocorre na situação retratada nos 

autos” (REsp 1.619.868/SP).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285172 Nr: 13212-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIE FLAUSINO MAZEPA, PAULUS MARCIO 

FLAUSINO, DULCE SIMONE FLAUSINO BONELLI, VANIA MARCIA 

FLAUSINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 15 dias, 

informe se há conta bancária ou qualquer outra aplicação financeira em 

nome do falecido, inclusive, FGTS/PIS.

INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na forma do artigo 721 do 

CPC.

OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, informe 

acerca da existência de inventário extrajudicial em nome da falecida.

CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em nome do falecido.

Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre as respostas apresentadas.

Por fim, AO MPE.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266755 Nr: 29662-65.2017.811.0055

 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: THIAGO BARATELLI BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ROBERTO FREIRE MORAES, POMPEU 

IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. O acordo de fls. 100/103 fora assinado pela parte autora e por 

seu digno advogado, com poderes para transigir à fl. 17, e pela digna 

advogada da parte demandada. No entanto, a assinatura da parte autora e 

de seu digno advogado é mera cópia reprográfica. Sobre tal situação, já 

se decidiu que: (...) Ademais, não se vê nos autos procuração outorgada 

pelo demandado à digna advogada. Posto isso, INTIMEM-SE as partes 

subscritoras da avença para que, no prazo de 15 dias, apresentem o 

acordo original, onde conste a chancela original da parte autora e de seu 

digno advogado, bem como apresentar procuração “ad judicia” outorgada 

pelo demandado à digna advogada Bruna Mara Betoni, contando, 

inclusive, com poderes expressos para transigir. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284459 Nr: 12643-12.2018.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CARDOSO DA SILVA, FABIANA BARRETO 

PARENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONITA TEREZINHA BUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de setembro de 2018, às 

13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a capa dos autos para que passe a constar como valor da 

causa: R$ 573.710,15.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257468 Nr: 22690-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTE NUTRICAO E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060-SP, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 38, compulsando os autos, verifica-se que a 

notificação extrajudicial de fl. 09/09-verso fora recebida em endereço 

diverso daqueles constantes na exordial e na cédula de crédito bancário 

(fl.08).

Logo, PROMOVA-SE a citação de FORTE NUTRIÇÃO E PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA EPP no endereço constante na notificação 

extrajudicial, qual seja: Rua 38 368, s/n, Bairro: Jardim Floriza, Tangará da 

Serra/MT, CEP 78.300-000.

 Restando infrutífera, CONCLUSOS para análise do pleito de fls. 38.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282821 Nr: 11334-53.2018.811.0055

 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: COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR DISMOBRAS IMP. EXP. 

DISTRIBUIÇAO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 De início, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de setembro de 

2018, às 14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções e 

Conflitos desta Comarca.

CITE-SE a parte demandada e INTIME-SE acerca da solenidade designada, 

pelo correio (AR – em mãos próprias), no endereço indicado à fl. 52, qual 

seja: Avenida Amazonas, n. 1080, Bairro Centro, Rondonópolis/MT, CEP 

78.700-050.

INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da nova data designada para a 

realização da solenidade.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265540 Nr: 28856-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO VASSAN MATTOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 O pedido de fl. 37 não merece prosperar, uma vez que, compulsando os 

autos, verifica-se que a parte demandada já fora citada à fl. 33-verso.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fl. 37.

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277298 Nr: 6810-13.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI PASQUALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO AUGUSTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948 OAB/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-MT

 Vistos.

DARCI PASQUALLI ingressou com a presente demanda em face de 

EVANILDO AUGUSTO NUNES, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

91/92).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 91/92, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 91/92, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Sem custas, conforme o art. 90, § 3º do CPC. Honorários conforme 

acordado.

P.I.C.

Após o transito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280785 Nr: 9565-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BREVES WASHINGTON11

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO ZULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 20-verso, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, promover o recolhimento das custas de distribuição e 
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contadoria, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274321 Nr: 4490-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PEREIRA CATULÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDCLEI DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB:20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes, 

DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias, como requerido às fls. 37.

Escoando o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, apresentar a minuta de acordo, pugnando o que entender de 

direito para andamento do feito.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167431 Nr: 7572-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA, FERNANDA SOUZA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS NUNES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503/0-MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido à fl. 227, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 04 de outubro de 2018, às 13h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme pauta 

previamente formulada pelo próprio Centro.

DEPREQUE-SE a intimação da parte executada, como requerido à fl. 227.

 INTIME-SE a parte exequente por DJE acerca da nova data designada 

para a realização da solenidade.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 113213 Nr: 3367-69.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. M. SERVIÇOS DE COLHEITA E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, MARCOS ANTONIO PEREIRA COSTA - OAB:OAB/RJ 

52.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3.589-B OAB/MT

 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, por 

carta com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 513, § 4º, do CPC, 

para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser alertada que, 

na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Após, se transcorrer “in albis” o prazo 

para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente para 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

(...) Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276441 Nr: 6061-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELLES TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI ME, 

DANIELA SCHLEMMER RAMBO, EDUARDO CANEDO DE SOUZA TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE – MT, ingressou com 

a presente demanda em face de TELLES TRANSPORTE DE CARGAS 

EIRELI ME, e de seus avalistas EDUARDO CANEDO DE SOUZA TELLES e 

DANIELA SCHLEMMER RAMBO, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 89/91).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 89/91, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 89/91, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o feito 

até o integral cumprimento do acordo.

Custas e honorários como acordado.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (15/07/2022 - fl. 

90), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276703 Nr: 6329-50.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, derradeiramente, para, no prazo de 15 dias, 

promover o recolhimento das custas e da taxa judiciária, bem como as 

custas de distribuição e contadoria, como já determinado às fls. 

67/67-verso, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282179 Nr: 10779-36.2018.811.0055

 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: JEORGE ANDRE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para formar a convicção com elementos mais robustos ainda, na forma do 

artigo 300, § 2º, do CPC, DESIGNO audiência de justificação prévia para o 

dia 10 de outubro de 2018, às 16h00min, sendo que o rol de testemunhas 

deverá ser apresentado com 05 dias de antecedência, sem prejuízo de 

comparecimento espontâneo.

INTIME-SE a parte autora.
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CITE-SE a parte demandada, sendo certo que, por simetria ao artigo 564, 

parágrafo único, do CPC, o prazo para responder à ação contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 177566 Nr: 19603-23.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIVAN NUNES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIGO MADEIRAS LTDA ME, FERNANDO 

TOCCHETTO E CIA LTDA ME, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, JULIERME ROMERO - OAB:6.240, PEDRO ROBERTO 

ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por LUZIVAN NUNES NOGUEIRA em face 

de GUIGO MADEIRAS LTDA.-ME. e FERNANDO TOCCHETTO E CIA LTDA.

-ME., todos qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 203).

Determinada a intimação pessoal da parte autora, sob pena de extinção, 

não foi possível proceder a intimação, conforme certidão de fl. 212.

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, condenação 

essa SUSPENSA na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255447 Nr: 21015-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO MARTINS DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:MT 15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO S.A ingressou com a presente demanda em face de 

MAURILIO MARTINS DA SILVA JUNIOR, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

73/74-verso).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 73/74-verso, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 73/74-verso, 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que 

DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, 

do CPC.

Custas e honorários conforme acordado.

P.I.C.

Após o transito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284204 Nr: 12429-21.2018.811.0055

 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: MFSDO, JALDINETE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C 3 ENTRETENIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, em sede de cognição sumária, não se depara com probabilidade de 

êxito, carecendo os fatos de dilação probatória, tal qual do perigo da 

morosidade, e, por isso, INDEFIRO o pleito liminar.DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 27 de setembro de 2018, às 14h30min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, 

conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não obstante 

inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo 

da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do 

CPC.CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 210929 Nr: 2799-09.2016.811.0055

 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: JOSÉ VIEIRA RIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 192, DEFIRO a suspensão do trâmite 

processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Escoado o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, pugnar o que entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256705 Nr: 22023-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIR PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê às fls. 49/50, seja expedido o alvará 

de levantamento dos valores pleiteados na exordial, ante o decurso do 

prazo assinalado para a parte demandada manifestar.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 47, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandada.

Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Depois, não houve o encerramento da liquidação, com a apuração de 
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eventual valor a ser levantado pela parte autora, como pleiteado. A 

liquidação é pressuposto essencial e indispensável para o início do 

processo de execução.

Diante do exposto, INDEFIRO o pleito em questão.

REITERE-SE o ofício de fl. 41.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255982 Nr: 21398-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ RODRIGUES DUARTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, nos sistemas Renajud e Infojud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227863 Nr: 16574-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEYTIANE KASSIA DE ARAUJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA LUCIA SILVA DE MELO, RENAN PEREIRA 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

 De início, não obstante o comparecimento espontâneo apresentado de fl. 

70, na forma do artigo 513, § 3º, do CPC, considera-se intimada a parte 

executada, haja vista que, como se vê à fl. 80, mudou-se sem comunicar 

ao Juízo. Afinal, consoante disposto no artigo 274, parágrafo único, do 

CPC, é incumbência da própria parte manter o endereço atualizado nos 

autos.

No ponto, vale consignar que o endereço indicado à fl. 79 é o mesmo 

indicado pela própria parte na contestação e documentos de fls. 44/49.

Depois, considerando que a parte exequente não concorda com a 

proposta de acordo proposta à fl. 70, bem como que a execução é 

promovida no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC, nos 

termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora em 

dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará essa 

penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora 

do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Infojud 

e no sistema Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que 

se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, mormente no que se refere à pesquisa 

Renajud, pugnando o que entender de direito para o andamento da 

vertente demanda.

Sem prejuízo das determinações anteriores, nos moldes do § 3º do artigo 

782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do débito visualizado na vertente 

demanda, no sistema Serajud, como requerido.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281838 Nr: 10533-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AUGUSTO ALCANTARA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê à fl. 26, seja determinado o envio dos 

vertentes autos para a Comarca de Candido Mota/SP, ante a mudança de 

domicílio da parte demandada.

Pois bem.

Sem delongas, não obstante a mudança de domicílio da parte demandada, 

consoante o disposto no artigo 43 do CPC, tal fato, por si só, não tem o 

condão de alterar a competência já estabelecida quando da distribuição do 

vertente feito.

Nesse exato sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – COMPETÊNCIA FIXADA PELO DOMICÍLIO DO RÉU NA DATA 

DA PROPOSITURA DA AÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU NO 

CURSO DA LIDE – IRRELEVANTE – ART. 87 DO CPC (ART. 43 DO NCPC)– 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO CONHECIDO E 

ACOLHIDO. 1. Nos termos do art. 87 do CPC, "determina-se a competência 

no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações 

do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando 

suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da 

matéria ou da hierarquia". 2. Eventual alteração no domicílio do réu, após a 

propositura da demanda, não tem o condão de modificar a competência já 

estabelecida. 3. Precedentes do STJ.” (TJ-MS - CC: 

16005211020168120000 MS 1600521-10.2016.8.12.0000, Relator: Des. 

Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 17/05/2016, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 19/05/2016) (negrito nosso)

Dessa feita, INDEFIRO o pleito de fl. 26.

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, cumprir 

integralmente o ato judicial de fls. 25/25-verso, no sentido de “comprovar a 

mora do devedor, mormente pelo protesto por edital, pois a sua falta 

conduz à ausência de um pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, nos exatos termos do art. 

485, IV, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.”

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216056 Nr: 6751-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL LUIZ BARRETO, ESPOLIO DE ILDA DE 

CARVALHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 172, DEFIRO a suspensão do trâmite 

processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Escoado o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 
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15 dias, pugnar o que entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 219044 Nr: 9161-27.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61493 Nr: 3047-87.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito, oportunidade em que deverá apresentar 

o cálculo atualizado da dívida.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223698 Nr: 13012-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO RAMOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MASTRANGELO 

TOMAZETTI - OAB:OAB/SP 204.263, PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 219111 Nr: 9200-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMONDES COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE TV VALE 

RECORD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON WAGNER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 62163 Nr: 3687-90.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 
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OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.

De início, como já determinado à fl. 1.125-verso, CERTIFIQUE a Secretaria 

de Vara se os depositantes figuram como parte em demanda nesta 

Comarca, identificando em quais autos e se neles se promoveu ou se 

deveria promover depósito judicial, haja vista que a certidão de fl. 1.130 

indica que as pesquisas foram realizadas em nome da parte autora, 

quando, na verdade, deveriam ser feitas em nome de Jonata Gonçalo 

Almeida de Araújo e Marciele Eggert Silva.

 Sem prejuízo da determinação anterior, OFICIE-SE à Conta Única, 

solicitando informações acerca dos depósitos em questão, mormente se 

os valores foram vinculados ao vertente feito equivocadamente.

Após, INTIME-SE as partes para, no prazo de 15 dias, pugnarem o que 

entenderem de direito.

Por fim, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100681 Nr: 7747-09.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, ESPOLIO DE HENRIQUE 

JOÃO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ: 134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320, 

Taísa Fernandes da Silva Peres - OAB:12815-MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fls. 495/495-verso, tal qual o conteúdo da 

certidão de fl. 497, AGUARDE-SE pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

 Decorrido o prazo, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara a sorte do Agravo 

de Instrumento n. 10043-06.2017.8.11.0000.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, pugnarem o que 

entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125291 Nr: 4272-40.2010.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES 

E ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - 

OAB:6.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

8194-A

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 180, AGUARDE-SE pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

 Decorrido o prazo, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara a sorte do Agravo 

de Instrumento n. 1006651-24.2018.8.11.0000.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, pugnarem o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140211 Nr: 10758-07.2011.811.0055

 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: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Cavalcanti Silva 

Corbelino - OAB:22668/O, LENITA T. W. GIORDANI - OAB:18707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente, à fl. 2.268, expressamente "abdica de seu pedido de 

declaração de fraude à execução", de modo que, considerando que se 

trata de direito absolutamente disponível da parte, resta prejudicada a 

análise do pleito de fraude à execução de fls. 204/208.

Bem por isso, PROMOVA-SE o desentranhamento dos documentos 

encartados às fls. 277/2.260, com a sua devolução ao digno advogado, 

uma vez que serviriam unicamente ao propósito de analisar a alegada 

fraude à execução e, diante da aludida desistência da parte exequente, 

não se vê razão para que se mantenham encartados nos autos, 

dificultando o seu manejo.

No mais, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a 

penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se 

fará essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito, oportunidade em que deverá, ainda, 

como já determinado à fl. 2.266, manifestar sobre a certidão de fl. 2.265, 

mormente se mantém interesse na penhora dos aludidos veículos, tal qual 

apresentar o cálculo atualizado da dívida.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 23634 Nr: 3563-49.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO & STRITAL LTDA, CARLOS ALBERTO 

CELSO, HERMANN STRITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO RUBENS PEREIRA 

NAVARRO - OAB:OAB/SP 34.847, LIGIA PAVANELO MANTOVANI 

BONFANTE - OAB:297306, MARIA JULIA VICARI ALVES - OAB:OAB/SP 

229.136, MARINA BAGGINI CARVALHO - OAB:OAB/SP 313.110, 

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS FILHO - OAB:5140, José Eduardo Leite - OAB:6517-MT

 Vistos.

Em que pese o pleito de fls. 676/677, compulsando detidamente os autos, 

é possível verificar que os valores depositados já foram levantados em 

favor da parte exequente, como se vê à fl. 657.

Logo, considerando o contido na petição de fls. 641/641-verso, tal qual os 

pleitos de fls. 421/422 e de fl. 431, nos termos do artigo 835, inciso I e § 

1º, do CPC, é prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 

do CPC disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema 

eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro 

nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167429 Nr: 7568-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, ROGERIO MAROSTICA, HELIO ADRIANO MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:OAB/MT 18115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 278/281 pela parte autora. 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 dos requeridos para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261775 Nr: 26168-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS, LDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:24959/O, WILLIAM LOPES DA SILVA - OAB:157942

 Vistos.

Considerando que não houve acordo entre as partes, como já consignado 

à fl. 32, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 17 de outubro de 2018, às 14h.

CITE-SE o demandado e INTIME-SE a representante da autora a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a daquele em 

confissão e revelia.

CONSIGNE-SE no mandado que, em não havendo composição amigável na 

audiência, poderá a parte demandada contestar, desde que o faça por 

intermédio de advogado, passando-se, em seguida, a oitiva das 

testemunhas e à prolação da sentença.

CIÊNCIA ao MPE.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270188 Nr: 1252-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERNITA FRANCISCA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.CONDENO a parte requerente ao pagamento 

das custas e taxas processuais, porém, SUSPENDO tal condenação, na 

forma do artigo 98, §3º, do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se com as baixas e anotações necessárias, arquivando-se o 

feito.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 239686 Nr: 7330-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO, Ingrid Favoreto, 

Reinaldo Favoretto Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE REINALDO FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, INGRID FAVORETO - OAB:48907/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que este tramita há aproximadamente 

18 (dezoito) meses sem que a inventariante apresente nos autos as 

primeiras declarações.

Posto isso, intime-se a inventariante, para no prazo de 15 (quinze) dias:

1. Apresentar as primeiras declarações, relacionando tanto os bens como 

as dívidas do espólio, atribuindo os valores atualizados destes e 

anexando a esta cópia autenticada e atualizada das matrículas dos 

imóveis e documentos comprobatórios dos bens arrolados que forem 

objeto da partilha, sob pena de remoção do encargo de inventariante;

2. Juntar certidão de inexistência de testamento, nos termos do provimento 

nº 56/2016 do CNJ.

3. Com a juntada das primeiras declarações e documentos conforme 

acima determinado, intime-se a herdeira Ingrid Favoreto, para querendo 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias acerca das primeiras 

declarações bem como quanto ao pedido de fls. 78/79.

4. Caso contrário, não havendo cumprimento da determinação, venham-me 

os autos conclusos para remoção da inventariante.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 210993 Nr: 2858-94.2016.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDSRADO, MCRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850/0, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

10.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, WALLYNTON MATIAS MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.204

 Vistos.

 Proceda-se com a juntada do comprovante de detalhamento de ordem 

judicial de requisição de informações do sistema Bacen-Jud.

INTIMEM-SE as partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais 

e Filhos, bem como para que tragam seus filhos a partir de 06 (seis) anos 

de idade, inclusive os adolescentes de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 14 de 

setembro de 2018, às 13h00min, no Bloco Central da UNIC, nesta 

Comarca.

Com relação ao trabalho neste dia será expedida declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

A parte que reside em outra cidade e que não puder comparecer ao ato 

deverá fazer a Oficina de Pais e Mães online, através do sítio 

www.tjmt.jus.br, devendo providenciar a juntada do certificado nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 486/489.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266532 Nr: 29508-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJJ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉLCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068-b, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006 - 

b

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte requerida, para que 

possa tomar conhecimento, bem como manifestar-se acerca do resultado 

do exame de DNA, no prazo legal, referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272589 Nr: 3121-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMDS, JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente pugna pelo 

arquivamento do presente feito (fl. 26).

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de Justiça Gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 250853 Nr: 17434-58.2017.811.0055

 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: TF, JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Vistos.

Considerando que foram juntados documentos novos, INTIME-SE a parte 

autora, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC.

Em seguida, venham-me os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 14899 Nr: 727-74.2001.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SILVA, JAIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE E 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:, ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, requer a decretação do divórcio do casal, e, 

consequentemente averbação da decisão no Cartório de Registro 

Civil.Decisão determinando a conversão do feito de ação consensual de 

separação judicial para ação de divórcio litigioso, deferindo a citação do 

requerido por edital (fl. 39).Citado por edital (fl. 42), o requerido 

apresentou contestação por negativa geral, através de curador nomeado 

para o ato (fls. 44/45).É o relatório.Fundamento.Decido.Cuida-se de Ação 

de Divórcio Litigioso proposta por Maria de Fátima Silva em face de Jair 

Silva, visando à decretação do divórcio do casal.In Casu, verifico que não 

há necessidade de dilação probatória, pois o cerne da questão é 

unicamente de direito e os documentos trazidos aos autos dão suporte a 

um seguro desate do litígio.Assim, vejo que o pedido de divórcio em 

questão tem seu fundamento jurídico previsto no artigo 226, § 6º, da 

Constituição da República, que assim dispõe:Art. 226 (...)§ 6º O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.A emenda constitucional 

de nº 66/2010, prevê que não é necessária a comprovação do lapso 

temporal de dois anos de separação de fato para que haja a dissolução do 

casamento pelo divórcio.POSTO ISSO, diante de tudo que dos autos 

consta, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Divórcio Litigioso requerido por Maria de Fátima Silva em 

face de Jair Silva.Por consequência, declaro cessados os direitos e 

deveres decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.Oficie-se o 

competente Cartório de Registro Civil (fl. 10), para as averbações 

necessárias.Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita. Publ ique-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Proceda-se a Sra. Gestora Judiciária com a conversão da 

ação de separação judicial em ação de divórcio litigioso. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 100731 Nr: 7788-73.2007.811.0055

 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: VANDERLEIA FERREIRA DE LIMA, JRDS, GILBERTO 

DOS SANTOS, DJALMA DOS SANTOS, MARCIA ANDREA ALVES DOS 

SANTOS, TATIANA TOCCHETTO DOS SANTOS, MOSAIR RODRIGUES 

CHAVES, JOSE AUREO DOS SANTOS, MARIA JUDETE DOS SANTOS 

CHAVES, MARIA SELMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE DANTAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, MÔNIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - 

OAB:11.122/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Certifico que nesta data, faço a intimação dos ilustres advogados, para 

que possam providenciar o comparecimento de seus clientes neste Juizo 

da 2ª Vara Cível, a fim de assinarem o Termo de Renúncia, conforme já 

determinado às fls. 356, no respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249220 Nr: 16004-71.2017.811.0055

 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: CP, SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca às fls. 48/49 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 50, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes, 

referente a investigação de paternidade, alimentos e guarda em favor da 

criança.
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Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

EXPEÇA-SE o competente mandado de averbação para o Cartório 

competente, acrescentando na Certidão de Nascimento da criança 

Charlotte Ponce, o nome do Pai, Renato Sólis e com avós paternos Eliney 

Solis e Delcy Leite de Miranda, sendo que a criança passará a chamar-se 

CHARLOTTE PONCE SÓLIS.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276774 Nr: 6394-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFCO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE SOUZA VICENZI, DELMAR DE 

SOUZA VICENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628 A, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195, PAULA 

ABI-CHAHINE YUNES PERIM - OAB:273.374/SP, RAFAEL BICCA 

MACHADO - OAB:354406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta de Intimação pelo 

motivo "não encontrado", intimo a parte requerente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 109044 Nr: 7703-53.2008.811.0055

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS BARROS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3.589-B OAB/MT

 Autos nº: 109044.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 135/137. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 14 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210664 Nr: 2607-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUTIEN DE SOUZA GARCIA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 Autos nº: 210664.

 Vistos,

 Diante da resposta do ofício às fls. 111, intime-se a parte Exequente para 

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

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a 

partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 

921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 14 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232310 Nr: 21345-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUNDHER GOMES DUARTE

 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:

 Autos nº: 232310.

 Vistos,

Diante da manifestação da parte Exequente às fls. 65, determino a baixa 

no sistema RENAJUD dos veículos constritos.

Ademais, indefiro a pesquisa via INFOJUD, uma vez eventuais bens 

imóveis podem ser buscados diretamente pela parte Exequente mediante 

consulta ao CRI local.

Intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a 

partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 

921 do CPC).

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 14 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284791 Nr: 12909-96.2018.811.0055
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 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME LUIZ ADAMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284791.

Natureza: Cautelar.

Requerente: Jaime Luiz Adames.

Requerido: Parecis Máquinas Agrícolas Ltda.

Vistos

Trata-se de pedido de ação cautelar de sustação de protesto formulado 

por Jaime Luiz Adames em desfavor de Parecis Máquinas Agrícolas Ltda, 

ambos qualificados nos autos.

A parte autora relatou que no dia 17/07/2018 foi surpreendido com uma 

intimação do Cartório do 1º Ofício de Tangará da Serra-MT para que 

pagasse 21 duplicatas emitidas pela parte requerida, referente à compra 

de peças e serviços realizados na colheitadeira New Holland CS660, 

chassi YBC100644, ano 2011 e uma plataforma New Holland de 30 pés, 

chassi nº YBC 201656, ano 2011, os quais também foram adquiridos junto 

à requerida.

Contou que o contrato que compra e venda da referida colheitadeira é 

objeto de ação redibitória c/c ressarcimento por danos materiais e morais, 

distribuída na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, na qual também é 

objeto as despesas com compras de peças e serviços, representadas 

pelas duplicatas protestadas.

 Assim, argumentou que as duplicatas levadas a protesto são inexigíveis, 

razão pela qual, pretende a sustação dos protestos.

 Requereu a concessão da gratuidade da justiça.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 08/44.

Às fls. 45 foi determinada a correção do valor da causa, bem como a 

comprovação da condição de hipossuficiente da parte autora.

 Às fls. 46/48 a parte autora apresentou a emenda à inicial, corrigindo o 

valor da causa e juntando os comprovantes de recolhimento das custas e 

taxa judiciária.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Pretende a parte autora, a concessão de tutela cautelar antecedente para 

a sustação do protesto das duplicatas juntadas às fls. 24/44.

Ocorre que, conforme narrado pela parte autora na inicial, referidas 

duplicatas já são objeto de ação distribuída na Comarca de Campo Novo 

do Parecis-MT, em desfavor da parte requerida, tanto que a parte autora 

sustenta a inexigibilidade dos títulos de crédito por estarem em discussão 

judicial.

Logo, é do meu convencimento que a parte autora carece de interesse de 

agir, por não restar demonstrada a necessidade e utilidade da presente 

demanda, pois a medida cautelar pleiteada pode ser requerida 

incidentalmente na ação já proposta.

Assim, considerando que o interesse de agir é um dos requisitos da ação, 

diante de sua carência, a medida que se impõe é o indeferimento da inicial.

 Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 330 do Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo extinto o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo 

diploma legal.

 Sem custas, face ao deferimento da justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 13 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138773 Nr: 9203-52.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR MIGUEL RAUBER, EUNICE CLARA 

SCHWNGBER RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216

 Autos nº: 138773.

 Vistos,

 Antes de apreciar o pedido de fls. 944, determino que a parte exequente, 

no prazo de 15 dias, se manifeste acerca da petição de fls. 942, em que a 

parte executada oferece uma plantadeira para pagamento da dívida.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 195780 Nr: 11389-09.2015.811.0055

 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: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:9233/B, JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - OAB:3.103-A, 

MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Autos nº. 195780.

Vistos,

Conforme consta dos autos, a sentença proferida às fls. 1667/1671 foi 

anulada pelo TJMT, tendo sido determinado retorno dos autos para regular 

prosseguimento da ação.

As partes foram intimadas do retorno dos autos da instância superior, 

porém, somente a parte autora se manifestou às fls. 1849, informando o 

interesse na produção de prova pericial e oral.

 Assim, a fim de evitar qualquer prejuízo, determino a intimação das partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116091 Nr: 6168-55.2009.811.0055

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 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:

 Autos nº: 116091.

 Vistos,

 Em atenção à petição de fls. 172, realizei busca do endereço da parte 

requerida junto ao Bacenjud, conforme consulta anexa.

 Compulsando os autos, verifico que na decisão de fls. 144/145 foi 

determinada a citação da parte requerida no endereço constante no 

mandado de fls. 115, que é o mesmo obtido junto ao Bacenjud, contudo, 

em razão do petitório de fls. 148, acabou sendo expedido mandado para 

endereço diverso deste, cuja citação restou inexitosa.

 Assim, determino o cumprimento da decisão de fls. 144/145, para que 

seja expedido mandado de citação no endereço constante no mandado de 

fls. 115, que é o mesmo obtido junto ao Bacenjud.

Caso reste negativa a citação no endereço acima, defiro a citação por 

edital da parte requerida, pelo prazo de 30 dias, haja vista que já terão se 

esgotado todas as tentativas de citação pessoal, advertindo-o que caso 

seja revel, ser-lhe-á nomeado curador especial, sendo que já nomeio a 
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Defensoria Pública para tanto.

Independente da determinação acima, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, informar quanto ao prosseguimento da ação em relação 

ao caminhão, placa: GVK-1363.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255776 Nr: 21256-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAUER LOPES WILLIAM & ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA TAVARES LOPES - 

OAB:52148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Autos nº: 255776.

 Vistos,

 1- Tendo em vista a redistribuição da presente carta precatória, 

expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, devendo as 

partes serem intimadas da avaliação para, querendo, se manifestarem em 

15 dias.

 2- Cumpridas as determinações acima e não havendo impugnação à 

avaliação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se quanto à adjudicação do bem penhorado, indicação de 

leiloeiro ou a realização da alienação por sua própria iniciativa, 

consignando-se que na ausência de indicação caberá a este Juízo a 

designação de leiloeiro.

 3- Havendo interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para 

se manifestar, no prazo de 15 dias, (art. 876, § 1º, do Código de Processo 

Civil), remetendo, em seguida, os autos à conclusão.

 4- Não havendo interesse por parte do exequente em indicar leiloeiro ou 

realizar a venda extrajudicial, nomeio o leiloeiro credenciado José Pedro 

Araujo (Registro JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington Martins Araujo (Registro 

JUCEMAT n.º 17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na Rua 

Custodio de Melo, n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, 

telefone: (65) 99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com.

 5- Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo 

Civil, estabeleço as seguintes condições para a concretização da 

alienação, as quais deverão ser observadas tanto na realizada por 

iniciativa do exequente quanto por leiloeiro credenciado:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 

outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 6- Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em hasta 

pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações constantes no item “5” desta decisão, inclusive quanto à 

comissão do Leiloeiro.

 7- Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações que 

auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal medida 

útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação exame e 

inspeção dos bens.

 8- Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, requisite-se 

ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; (b) certidões 

das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do 

INSS, quanto a este último para fins de comprovação de inexistência de 

débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel será levado à 

praça, com indicação precisa do número dos autos, nome das partes e 

valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, 

fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do 

Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

(CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, que comprove cadastro dele 

junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR.

 9- Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), 

na forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) 

deverá(ão) ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a 

mencionada no item “5, b” da presente decisão.

 10- Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, 

caso não possuam advogado constituído nos autos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 13 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 217785 Nr: 8209-48.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 Autos nº: 217785.

 Vistos,

 Devido o lapso temporal da suspensão do processo requerida às fls. 87 

já ter se exaurido, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar bens à penhora.
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Caso mantenha-se inerte, fica desde já determinada a suspensão da 

execução por um (01) ano, na forma do art. 921, inciso III, § 1º, do Código 

de Processo Civil.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem a indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921, do CPC).

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286106 Nr: 13971-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LIVRADO ROLIN AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 286106.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pela 

notificação com AR (fls. 28-Vº/29).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá a devedora fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 

3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 214577 Nr: 5638-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:MT 15.445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 214577.

 Natureza: Execução.

 Exequente: Banco Bradesco S/A.

 Executados: Ramiro Murad Saad Neto.

 Vistos,

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco 

Bradesco S/A em desfavor de Ramiro Murad Saad Neto, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Praticados vários atos processuais, as partes, às fls. 85/86, comunicaram 

a composição amigável e requereram a extinção da execução.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

 Ante o exposto, homologo por sentença, o acordo de fls. 85/86, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, julgo extinta a 

execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Custas remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, pela parte 

executada, conforme pactuado.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276069 Nr: 5746-65.2018.811.0055

 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: RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 59/68, no prazo legal.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278127 Nr: 7498-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE, 

JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joari Teixeira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:30.820
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 278127.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 14, bem como da advertência às fls. 12, 

devolva-se a presente missiva com as nossas homenagens.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 14 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265727 Nr: 29000-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME, EDSON SANCHES

 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:

 Autos nº: 265727.

 Vistos,

 Trata-se de carta precatória expedida com a finalidade de citação da 

parte Executada.

A parte Executada foi citada por hora certa, conforme certidão de fls. 46, 

tendo sido expedida carta de notificação, às fls. 49/vº e 52.

Ademais, considerando que a parte Executada foi citada por hora certa, 

necessário se faz, em caso de revelia, a nomeação de curador especial, 

nos termos do art. 253, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, tendo em vista o cumprimento da finalidade da carta 

precatória, devolva-se a presente deprecata com as nossas homenagens, 

para que seja dado regular prosseguimento ao feito no juízo deprecante.

Quanto ao pedido de fls. 62, tenho que deverá ser formulado junto ao juízo 

deprecante e, se o caso, ser aditada a finalidade da presente missiva, 

razão pela qual, indefiro-o.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 13 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286585 Nr: 14409-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CRUZ ALTA-RS, MARCIA ADRIANA RODRIGUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VASNI FIGUEIREDO MARISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARCHIONATTI TERRA 

- OAB:91299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 286585.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127155 Nr: 6100-71.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR MARASCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 127155.

 Vistos,

 Às fls. 434/435 foi nomeado perito realizar a liquidação da sentença e 

determinado que a parte autora arcasse com os honorários periciais.

 Às fls. 439/441 o perito judicial apresentou a proposta de honorários, 

tendo a parte autora pugnado às fls. 448 que a parte requerida arque com 

50% do valor, em razão da sucumbência recíproca na fase de 

conhecimento.

 Pois bem.

 Conforme se infere das fls. 425v, o ônus da sucumbência foi redistribuído 

em sede de recurso de apelação, na proporção de 50% para cada uma 

das partes.

 Conforme julgados abaixo colecionados, a jurisprudência já decidiu no 

sentido de que os honorários periciais da fase de liquidação deve ser 

atribuído as partes na proporção da sucumbência na fase de 

conhecimento, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ART. 505 DO 

CPC - É vedado que o juiz decida novamente questões já resolvidas no 

curso do processo.

 v.v: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRECLUSÃO 

PRO JUDICATO - INOCORRÊNCIA - QUESTÃO PROBATÓRIA - 

PRECEDENTES DO STJ. 1. Na fase de liquidação de sentença, as 

despesas processuais, incluídos os honorários do perito, devem seguir a 

sucumbência estabelecida na etapa inicial da ação de conhecimento, pois 

não há razoabilidade em compelir a parte que já teve seu direito 

reconhecido por sentença transitada em julgado a suportar o pagamento 

dos honorários periciais na fase de liquidação. 2. Conforme entendimento 

consolidado no âmbito do STJ, não há preclusão para o magistrado no 

tocante a questões probatórias, podendo determinar a produção de 

provas inicialmente indeferidas, requisitar outras inclusive não requeridas 

pelas partes, assim como rever o valor dos honorários periciais e a 

responsabilidade pelo adiantamento do seu pagamento”. (TJMG - Agravo 

de Instrumento-Cv 1.0024.01.540984-0/002, Relator(a): Des.(a) Alberto 

Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/0018, publicação 

da súmula em 03/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO 

PERITO. ÔNUS DA PARTE VENCIDA, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA 

ESTIPULADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES. A 

responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito na fase de 

cumprimento de sentença é da parte vencida na ação de conhecimento. O 

agravado foi condenado ao pagamento integral da sucumbência, sendo, 

portanto, necessária a modificação da decisão recorrida. O custeio da 

perícia correrá por conta do Estado, em razão do deferimento da AJG à 

parte agravada. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO”. (TJRS. 

Agravo de Instrumento Nº 70066684481, Décima Segunda Câmara Cível, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 03/11/2015).

 Assim, nos termos da fundamentação e julgados acima, acolho o pedido 

de fls. 448 e revejo a decisão de fls. 434/435 para determinar que os 

honorários periciais sejam arcados por ambas as partes, na proporção de 

50% cada, em observância ao ônus de sucumbência da fase de 

conhecimento.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 05 dias depositar judicialmente o 

valor dos honorários do perito.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285310 Nr: 13325-64.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO GINÉSIO MISSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285310.

Vistos,

Recebo o aditamento à petição inicial de fls. 184/203, bem como determino 

o aguardo da audiência de tentativa de conciliação designada às fls. 181.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 14 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 230372 Nr: 18804-09.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRF, LUCINEIA ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Autos nº: 230372.

 Vistos,

 Intime-se a parte requerida para querendo, no prazo de 15 dias, se 

manifestar acerca da resposta do INSS às fls. 216/219.

 Outrossim, considerando que há interesse de incapaz, remetam-se os 

autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal, nos termos 

do art. 178, II, do CPC.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286282 Nr: 14120-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS, PIRACANJU 

PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 286282.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

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

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151321 Nr: 11451-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID ANICETO STIEVANO ANTIQUERA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE TONIN MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA DE MATOS LIMA - 

OAB:OAB/SP 384.701, DANIEL DE AGUIAR ANICETO - OAB:OAB/SP 

232.070, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907, LETÍCIA 

MEIRA NUNES - OAB:OAB/SP 406.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:157.060

 Certifico que, regularizando os pólos ativo e passivo, intimo a executada 

Cristiane Tonin Magnani para efetuar o pagamento do débito no valor de 

R$ 1.136,00 (mil, cento e trinta e seis reais), no prazo de 15 dias, 

conforme a decisão a seguir transcrita: "Recebo o pedido de cumprimento 

de sentença formulado às fls. 294. Proceda-se a conversão da ação, 

conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.Nos termos do art. 523 do Código 

de Processo Civil, determino que a parte devedora seja intimada para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, 

devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de 

Processo Civil. Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito será acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios 

de também 10% (dez por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já determinada a 

utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil. Sendo esta inexitosa, fica a 

parte exequente desde já advertida de que o processo será suspenso por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição. Decorrido este prazo de 01 

ano sem indicação precisa de bens, determino desde já a suspensão sine 

die do processo, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a 

partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 

921 do CPC)."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162074 Nr: 13158-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA, EDINEY 

RODRIGUES, MARIA APARECIDA DETUMIN BUENO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Autos nº: 162074.

Vistos,

 Diante da dificuldade em localizar o bem imóvel penhorado, defiro o pedido 

de fls. 164 e determino a intimação da parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar a correta localização do imóvel penhorado, sob 

pena de aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, nos 
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termos do art. 774 do Código de Processo Civil.

 Após, proceda-se a avaliação do imóvel.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286360 Nr: 14169-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO LEANDRO BARRETO, PIRACANJU 

PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 286360.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

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

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10965 Nr: 1377-58.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ: 134.474, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 Autos nº: 10965.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Antônio Brunetta.

 Executado: Banco Sistema S/A.

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Antonio Brunetta em 

face de Banco Sistema S/A, ambos já qualificados.

 Às fls. 407/411 e fls. 415/418 a parte embargante/exequente requereu o 

cumprimento de sentença.

 Às fls. 420/421 foi determinada a intimação da parte 

embargada/executada para realizar o pagamento do débito.

Às fls. 423 foi certificado o decurso de prazo para a parte executada 

efetuar o pagamento do débito.

 Às fls. 424/426 a parte exequente requereu o prosseguimento do feito em 

face do Banco Sistema S/A, uma vez que foi encerrado o regime de 

intervenção do Banco Bamerindus em razão da aquisição pelo Banco 

Sistema S/A.

Às fls. 432 foi deferida a retificação do nome do executado e determinada 

nova intimação da parte executada para pagar o débito através dos 

advogados habilitados no processo de execução em apenso.

 Às fls. 436/439 a parte executada apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença requerendo a compensação dos valores 

executados referente às custas processuais com o valor executado na 

execução em apenso.

 Sustentou ainda haver excesso de execução em relação aos honorários 

advocatícios, por ter incidido correção monetária a partir da data do 

ajuizamento da ação de execução em apenso, bem como que deve ser 

aplicada a TR durante o período em que o Banco Bamerindus se 

encontrava em liquidação extrajudicial.

 Sustentou, por fim, a inexistência de mora, de modo que foi incluída de 

forma indevida no cálculo a multa de 10% e os honorários de 20%.

Às fls. 444/446 a parte exequente se manifestou, requerendo a rejeição 

da impugnação ao cumprimento de sentença em decorrência da 

preclusão. Defendeu que a atualização do valor da causa incida a partir 

da data do ajuizamento da execução e correção monetária pelo INPC, além 

da incidência da multa e honorários em razão do não pagamento.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

 Inicialmente, cumpre-me registrar que a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentada às fls. 436/439 é tempestiva.

 Isso porque, entendo que com o deferimento da retificação do nome do 

executado para Banco Sistema S/A e a determinação de nova intimação 

para pagar o débito às fls. 432, houve a reabertura do prazo e a 

republicação da decisão de fls. 420/421. Nesse sentido, inclusive, é o 

entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos julgados ora 

colacionados:

 “Agravo de instrumento. Tempestividade. Republicação do despacho 

agravado. Peça essencial. Precedentes da Corte. 1. Havendo 

republicação da decisão, dela começa a correr o prazo para recurso 

(REsp nº 281.590/MG, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 28/6/04). 

2. A falta de peça essencial ao julgamento do agravo, ainda que não 

obrigatória, conduz ao não-conhecimento do recurso. No caso, tratando o 

despacho agravado da habilitação que teve como regularmente postulada, 

é evidente que essa peça era realmente essencial. 3. Recurso especial 

não conhecido. (STJ, REsp 644.979/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO 

MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 

05/06/2006, p. 258)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPUBLICAÇÃO DE 

SENTENÇA. 1. Entendimento pacificado nesta Corte de que havendo a 

republicação da sentença, ainda que desnecessária, dela começa a 

correr o prazo para o recurso. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ, 

AgRg no RECURSO ESPECIAL 651.327/RJ, RELATOR : MINISTRO CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 02/05/2006)

 Assim, considerando que a decisão que determinou nova intimação da 

parte executada para pagar o débito foi publicada no dia 13/04/17 e a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no dia 03/05/17, 

não há que se falar em intempestividade da impugnação, porquanto 

apresentada dentro do prazo legal, uma vez que o prazo encerraria no dia 

09/05/17 em razão dos feriados nos dias 14/04/17, 21/04/17 e 01/05/17.

 Feita a consideração acima, passo a analisar a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Sistema S/A às fls. 

436/439.

 No que tange ao pedido de compensação, verifico que o crédito do Banco 

Sistema S/A na execução em apenso (código 451) supera o valor por ele 

devido ao exequente Antônio Brunetta referente ao ressarcimento das 

custas processuais dos embargos à execução (R$ 4.444,40 em 23/07/213 
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– fls. 410).

 Assim, sendo as partes credoras uma da outra e consolidado os valores 

devidos, não há razão para que não sejam compensados, consoante 

dispõe o art. 368 do Código Civil, in verbis:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma 

da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPENSAÇÃO DE 

CRÉDITOS MÚTUOS. Vai mantida a sentença que, reconhecendo corretos 

os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, compensou créditos 

mútuos, extinguindo o feito, ante a quitação. Elaboração de planilhas 

separas, apurando-se os créditos recíprocos conforme parâmetros 

estabelecidos nos autos. Ressarcimento das custas da execução 

antecipadas pela exequente. Possibilidade de compensação. Art. 368 do 

CCB. Sucumbência definida nos embargos, com rateio proporcional dos 

ônus. APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.” (TJ-RS, Apelação 

Cível Nº 70047596770, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Ana Maria 

Nedel Scalzilli, Julgado em 30/07/2015) (Original sem grifo)

Quanto à alegação de excesso de execução em relação aos honorários 

advocatícios, verifico que esta matéria se encontra no rol das matérias 

que podem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual passo a analisar o alegado excesso.

A sentença proferida às fls. 192/211 arbitrou os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor dado à causa, distribuídos em 50% para cada parte, 

em razão da sucumbência recíproca.

 Após a interposição de recurso especial, houve modificação do ônus da 

sucumbência, sendo, então, distribuídos na proporção de 30% a ser 

suportado pela parte embargante e 70% pela parte embargada, 

devidamente compensados, conforme fls. 393/397.

Por sua vez, embora não tenha constado no acórdão o critério a ser 

adotado quanto ao termo inicial da atualização do valor da causa, a súmula 

14 do STJ dispõe que:

 “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da 

causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

Assim, entendo que razão assiste à parte executada, tendo em vista que 

a parte exequente utilizou como termo inicial a data da propositura da ação 

de execução em apenso (29/12/97), sendo que o certo é a data da 

propositura dos embargos à execução (29/06/00).

 Quanto à alegação de que a correção monetária deve ser calculada 

utilizando o índice da TR durante o período que o Banco Bamerindus 

esteve em liquidação extrajudicial, entendo que razão mais uma vez 

assiste à parte executada.

 Isso porque, o art. 18, alínea “d”, da Lei nº 6.024/74, que rege os 

procedimentos de liquidação extrajudicial das instituições financeiras, 

determina a suspensão da fluência dos juros, enquanto não integralmente 

pago o passivo da massa liquidante.

 “Art . 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, 

os seguintes efeitos:

(...)

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, 

enquanto não integralmente pago o passivo;”

Por sua vez, o art. 9 da Lei nº 8.177/91 dispõe que:

“Art. 9° A partir de fevereiro de 1991, incidirão juros de mora equivalentes 

à TRD sobre os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda 

Nacional, com a Seguridade Social, com o Fundo de Participação 

PIS-Pasep, com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e sobre 

os passivos de empresas concordatárias, em falência e de instituições em 

regime de liquidação extrajudicial, intervenção e administração especial 

temporária.”

 Assim, deve ser aplicado o índice da TR durante o período em que o 

Banco Bamerindus esteve em liquidação extrajudicial (03/12/99 a 

19/12/14) e após o regime de intervenção é possível a aplicação do INPC, 

por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda. Nesse sentido 

o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA 

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICAL. INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (TR). 

ART. 9º DA LEI N. 8.177/1991. RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme 

disposto no art. 9º da Lei n. 8.177/1991, a partir de fevereiro de 1991 

aplica-se a TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária aos 

débitos de empresas em situação de falência e de instituições em regime 

de liquidação extrajudicial.” (TJ-MS, Agravo de instrumento 

1402733-51.2017.8.12.0000, Relator(a): Des. Sérgio Fernandes Martins, 1ª 

Câmara Cível, Data do julgamento: 23/05/2017, Data de publicação: 

26/05/2017)

Com relação à incidência de juros, a jurisprudência do STJ já se 

manifestou acerca da possibilidade de sua incidência sobre a verba 

honorária quando caracterizada a mora do devedor, não havendo 

necessidade de previsão expressa na sentença exequenda, a luz do que 

dispõe a Súmula n.º 254 do STF:

 “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido 

inicial ou a condenação.”

 Nesse mesmo sentido o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS 

DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 254 DO STF. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ já se manifestou 

acerca da possibilidade de incidência de juros de mora sobre a verba 

honorária quando caracterizada a mora do devedor - Fazenda Pública - 

não havendo necessidade de previsão expressa na sentença exequenda, 

entendimento que se coaduna com a inteligência da Súmula n. 254 do STF: 

"Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido 

inicial ou a condenação". Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 

99.568/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 

11/03/2013; AgRg no REsp 1143313/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR 

ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe 18/05/2012; REsp 1257257/SC, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 

03/10/2011; AgRg no REsp 989.300/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 24/08/2010; REsp 1132350/RS, Rel. 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/12/2009; AgRg no REsp 

1104378/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 

31/08/2009. Manutenção do óbice da Súmula 83/STJ”. (STJ, 2ª Turma, 

AgRg no REsp 1468543 RS 2014/0165465-7, Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 19/05/2015, publicado em 29/06/2015)

 Quanto ao termo inicial, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de que se inicia com a data da intimação do executado (EDcl no 

REsp 1423288/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015). No 

mesmo sentido já decidiu o TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPUGNAÇÃO - TEMPESTIVIDADE - 

EXCESSO DE EXECUÇÃO - VERIFICADO - JUROS DE MORA - A PARTIR 

DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - MULTA DO ART. 475-J DO CPC - 

INTIMAÇÃO DA PARTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS APÓS 

O PRAZO PARA O PAGAMENTO - QUITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO Preclusa a matéria relativa a tempestividade da 

impugnação ao cumprimento de sentença se, após a certificação de que o 

advogado que fez carga dos autos não era habilitado, nova intimação foi 

determinada, sem qualquer objeção por parte do credor. O cumprimento de 

sentença de honorários de sucumbência, o termo inicial dos juros 

moratórios é a data da intimação do executado. Para a aplicação da multa 

prevista no art. 475-J do CPC necessária a conjugação de dois requisitos 

indispensáveis, o trânsito em julgado da sentença e a intimação da parte, 

por seu advogado. Os honorários advocatícios são devidos na fase de 

cumprimento de sentença, porém, somente após escoado o prazo para 

pagamento”. (TJMT. AI 34229/2015, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2015, Publicado no DJE 

12/05/2015) (Original sem grifo)

 Em análise ao cálculo apresentado pela parte exequente às fls. 411, 

verifico que foi incluído juros de mora de 1% desde a data da sentença 

(04/08/05), assistindo, portanto, razão à parte executada, pois naquela 

ocasião ainda não havia sido regularmente intimada para pagar o débito.

 Por fim, conforme fundamentado em tópico anterior, houve a reabertura 

do prazo para a parte executada pagar o débito, de modo que é indevida a 

multa de 10% e os honorários de 20%, pois o pagamento foi realizado 

tempestivamente, uma vez que a decisão para a parte executada pagar o 

débito foi publicada em 13/04/17 e o pagamento ocorreu em 02/05/17.

 Por consequência, em razão do acolhimento da impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pela parte executada às fls. 

436/439 e considerando que houve satisfação integral do débito 

executado, entendo que o processo deve ser extinto, consoante o 

disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
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 Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

436/439 e, por consequência, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A titulo de sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento dos 

honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 

85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do valor do excesso reconhecido. De 

acordo com as disposições do Novo Código de Processo Civil, fica agora 

vedada a compensação.

 Por fim, desde já defiro à parte exequente o levantamento dos valores 

depositados às fls. 440, mediante a expedição de alvará judicial para 

transferência para a conta bancária indicada às fls. 446.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 13 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155375 Nr: 4000-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, APARECIDO DE 

LIRA RAMOS, GILNEI LUIS RIZZARDI, CLAITON DA SILVA PEREIRA, 

MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, ROSECLER GOULART PEREIRA, 

MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, EUGENIO SGOBI NETO, ADRIANA MARIA 

SILVA CAVICCHIOLI SGOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINI RAMOS 

RODRIGUES - OAB:10509/MT

 Certifico que, tendo em vista as cartas de citação dos executados 

Eugênio Sgobi Neto e Milena Krainovic Rizzardi terem sido devolvidas pelo 

motivo "ausente", intimo a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 451 Nr: 996-55.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO KLEIN SOARES - 

OAB:189.844-RJ, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ 

346.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Autos nº: 451.

 Vistos,

 Antonio Brunetta opôs embargos de declaração em face da decisão de 

fls. 328/334, sustentando ter havido omissão quanto à atualização do 

cálculo e a incidência de juros remuneratórios no período de inadimplência.

 A parte exequente/embargada se manifestou às fls. 347/348, pugnando 

pela rejeição dos embargos de declaração, em razão de não existir o vício 

apontado.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos não merece acolhimento.

 Isso porque, não houve omissão na decisão de fls. 328/334, mas sim 

inconformismo da parte executada/embargante, devendo a parte 

embargante se valer do meio processual adequado para buscar a reforma 

da decisão, se for o caso, pois os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO 

VÍCIO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos 

de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (ED 4676/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO 

REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do 

CPC.Apesar dos embargantes pretenderem a concessão da gratuidade do 

tributo, a usucapião é hipótese de não incidência do ITBI, não se 

confundido com o benefício da gratuidade.Sendo interposto com fim 

específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser 

conhecido e rejeitado.” (ED 50563/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

 Com efeito, ao contrário do que argumenta a parte embargante, restou 

consignado na decisão que não houve renúncia pela parte exequente dos 

juros remuneratórios no período de inadimplência, pelo simples fato de não 

ter sido computado na planilha de cálculo inicial, bem como que inexiste 

ilegalidade na sua cumulação com juros moratórios.

 Portanto, a decisão embargada encontra-se satisfatoriamente 

fundamentada, com a exposição das razões de meu convencimento, não 

havendo omissão conforme alegou a parte embargante.

 Por fim, diante da fragilidade dos argumentos expostos nos embargos de 

declaração e principalmente pela inexistência dos vícios apontados, resta 

nítida a intenção protelatória da parte embargante.

 Registro que é do meu convencimento que, diante da garantia da duração 

razoável do processo estendida a todos os jurisdicionados, devo zelar 

para que a máquina judiciária não seja movida de maneira absolutamente 

desnecessária por alguns, não podendo ser tolerada a apresentação de 

embargos de declaração nitidamente incabíveis pela ausência de omissão, 

contradição ou obscuridade no ato decisório atacado.

 Assim, in casu, a parte embargante deve ser penalizada ao pagamento de 

multa, prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 335/336, por 

inexistirem os vícios apontados e, com fundamento no § 2º do art. 1026 do 

Código de Processo Civil, aplico à parte embargante multa de 1% (um por 

cento) sobre o valor atualizado da execução.

 Intimem-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 13 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62126 Nr: 3666-17.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FOLLE, VALMOR LUIZ FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que decorreu em 31/07/2018 e em 14/08/2018, respectivamente, 

o prazo para a parte executada manifestar-se sobre o bloqueio realziado 
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via Bacenjud, bem como sobre a penhora do imóvel de fls. 77/78 e 

reavaliado às fls. 223/225, tendo permanecido inerte. Desse modo, 

encaminho o presente feito ao setor de expedição de matéria para 

imprensa, a fim de que a parte exequente seja intimada para requerer o 

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

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123399 Nr: 2423-33.2010.811.0055

 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: JOAO DIVINO DA SILVA, ADOLFO MENEZES DA SILVA, 

AUREA CANDIDA DA SILVA, ESPOLIO DE ATAMARIO FRANCISCO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDREIRA TANGARÁ LTDA, ROSILEINE INES 

DREYER, ARISMUNDO ROSA, SEBASTIAO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORVAL FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12.858 OAB/PR, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 

3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - 

OAB:10.059 OAB/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 477/495 foi interposto pelo 

requerente no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo a parte requerida para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154083 Nr: 2717-80.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA PATRICIA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, 

CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, EVERSON CARLOS ROCHA, 

CILBENE CRISTINA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, DÉBORA SIMONE 

SANTOS ROCHA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA, WILSON 

NATAL FERRARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198, JOÃO PAULO HADDAD 

FRANCO DALIO - OAB:8694-MT, SAMUEL FRANCO DA DALIA NETO - 

OAB:6275/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Certifico que, intimo o peticionário de fls. 240/247, qual seja, o Sr. José 

Eustáquio de Almeida Melo, por meio de seu advogado, acerca da decisão 

de fls. 444/446, a seguir parcialmente transcria: ..." Assim, como já 

sobreveio o trânsito em julgado da sentença de fls. 901/926 dos autos 

código 122404, conforme certidão de fls. 1.711 daqueles autos, entendo 

que devem as partes se manifestarem quanto ao prosseguimento, 

requerendo o que entenderem de direito. Ante o exposto, determino o 

seguinte:a) intime-se o autor Everson Carlos Rocha, por meio de seu 

advogado constituído às fls. 365, para regulariza sua representação 

processual em todos os outros feitos em apenso;b) indefiro o pedido de 

fls. 240/247, devendo o peticionário ser intimado para fins recursais;c) 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre o regular 

prosseguimento do feito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 52617 Nr: 2314-58.2006.811.0055

 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: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSMAR CARVALHO BARBOSA, 

SANTINA ANTONIA BARBOSA, AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA, 

EVERSON CARLOS ROCHA, CILBENE CRISTINA SANTOS ROCHA DE 

OLIVEIRA, ESPOLIO DE CARLOS REIS ROCHA, VIRGINIA PATRICIA 

SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE 

OLIVEIRA, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:303.464-SP, 

ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198, ÍTALO JORGE SILVEIRA 

LEITE - OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, JOÃO PAULO HADDAD FRANCO DALIO - 

OAB:8694-MT, SAMUEL FRANCO DALIA NETO - OAB:6275/MT

 Certifico que, em cumprimento ao disposto no item "b" do dipositivo da 

decisão de fls. 965/967, intimo os novos advogados constituídos pelo 

requerido Everson Carlos Rocha, para regularizarem a sua representação 

processual nos autos em tela, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280908 Nr: 9707-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA BORDINI DUARTE - 

OAB:OAB-SP 282.567, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 280908.

Vistos,

Trata-se de ação de consignação de pagamento com pedido de tutela de 

urgência, para que a Requerida exclua o nome da Requerente dos 

cadastros de proteção ao crédito, bem como seja impedida de ingressar 

com ação de busca e apreensão.

Às fls. 43/45 fora deferido o pedido consignatório, tendo a tutela de 

urgência sido indeferida.

Contudo, às fls. 46/48, a parte Requerente apresentou pedido de 

reconsideração da tutela informando que a Requerida já ingressou com a 

ação de busca e apreensão, bem como informou que pretende quitar 

todas as parcelas que se encontram em atraso.

É o necessário à análise e decisão.

Em que pese a Requerente ter comprovado que a Requerida já ajuizou 

ação de busca e apreensão em face da mesma, entendo que ainda assim 

não é o caso de conceder a tutela de urgência pleiteada.

Isso porque, conforme afirmado pela própria Requerente, além das 

parcelas que se pretende consignar, existe ainda outras parcelas que não 

foram quitadas, estando a Requerente inadimplente em face da Requerida.

Além do mais, tendo em vista que a Requerente já tem conhecimento de 

que a Requerida ingressou com a ação de busca e apreensão, não tem a 

Requerente interesse de agir nessa ação quanto aos pedidos referentes à 

busca e apreensão, devendo, desta forma, realizar referidos pedidos 

diretamente na ação já ajuizada pela Requerida.

Não obstante, para que a busca e apreensão não seja efetivada, basta 

que a Requerente purgue a mora perante a Requerida.

Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado às fls. 46.

 Por conseguinte, cumpra-se a decisão de fls. 43/45.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 15 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 28490 Nr: 2422-24.2005.811.0055

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORANDI ROSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

TONY HIROTA TANAKA - OAB:10060/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Autos nº: 28490.

 Vistos,

 Às fls. 118 a parte autora alegou ser necessário proferir sentença de 

mérito consolidando a posse e propriedade em favor do Banco para que 

este possa realizar leilão extrajudicial dos bens depositados.

 Ocorre que a ação de depósito já foi sentenciada às fls. 57/60, sendo 

necessário apenas determinar a expedição de mandado de entrega dos 

bens depositados às fls. 52 à parte autora.

 Assim, determino seja expedido mandado de entrega dos bens 

depositados às fls. 52, em favor da parte autora.

 Cumprido o mandado e nada sendo requerido no prazo de 15 dias, voltem 

os autos ao arquivo.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111064 Nr: 1271-81.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FARIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Autos nº. 111064.

Vistos em correição permanente,

 Às fls. 305/306 a parte autora requereu a reconsideração da decisão de 

fls. 300/304 que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença formulado 

às fls. 298/299, para que seja processado o cumprimento de sentença até 

a liquidação e expedição de certidão de crédito.

 Juntou os documentos de fls. 307/321.

 É o necessário à análise e decisão.

 Assiste razão à parte autora.

 Em consulta ao Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001 – ação de 

recuperação judicial da parte requerida, constatei que no dia 02/05/2018 o 

magistrado Fernando Cesar Ferreira Viana, proferiu decisão nos 

seguintes termos:

“[...]

AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR

 1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os 

processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão 

seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz 

respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 

20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, 

não sujeito à Recuperação Judicial).

 2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem 

prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado 

até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a 

respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor 

concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito 

respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando 

vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos 

de origem.

 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem 

prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito.

 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, 

o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os 

organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na 

sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais.

 5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados 

diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 

milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo 

Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos 

ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas.

 6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos 

créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades 

empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano 

de Recuperação Judicial”. g.n.

 Assim, nos termos do item 2 da decisão acima, tratando-se de créditos 

concursais, como no presente caso, o processo deverá prosseguir até a 

liquidação do valor do crédito, que deverá ser atualizado até 20/06/2016 e 

somente após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

é que deverá ser emitida a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor se habilite nos autos da recuperação judicial.

 Diante do exposto, acolho o pedido de reconsideração de fls. 305/306 e 

chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão proferida às fls. 

300/304.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar nova 

memória de cálculo, uma vez que, nos termos da decisão proferida no 

juízo universal, bem como em consonância com o art. 9, II, da Lei nº 

11.101/05, o valor do crédito deverá ser atualizado até a data da 

decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sendo que 

no caso em testilha é até 20/06/2016.

 Após, recebo o pedido de cumprimento de sentença, devendo ser 

realizada a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

 Em seguida, Intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito devidamente atualizado, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do CPC.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário e decorrido o 

prazo da parte executada apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente para apresentar memória de cálculo já com a incidência de 

multa e honorários de 10% e, em seguida, remetam-se os autos 

conclusos.

 Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, intime-se a parte 

exequente para se manifestar em 15 dias, após conclusos.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 58828 Nr: 496-37.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI, JORGE 

MARIANO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:OAB-RJ 135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO VIEIRA - 

OAB:3828

 Autos nº. 58828.

Vistos,

 Diante do petitório de fls. 489, intime-se a parte executada, por meio de 

seu advogado, para que apresente proposta de pagamento/acordo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no 

silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 
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prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246779 Nr: 14237-95.2017.811.0055

 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: CLODOVEU FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA, MONSANTO 

TECHNOLOGY LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS 

SIQUEIRARIBEIRO FILHO - OAB:54.233-DF, MARCOS VELASCO 

FIGUEIREDO - OAB:18.656/A-MT, PAULO HENRIQUE DA SILVA ABREU - 

OAB:49.600-DF

 Autos nº: 246779.

 Vistos,

 Clodoveu Franciosi interpôs embargos de declaração contra a sentença 

prolatada, alegando ter havido erro material na indicação do inciso IV do 

art. 43 da Lei nº 9.279/96.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos eis que interpostos dentro do prazo previsto pelo 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil (fls. 232).

 No mérito, acolho-os, haja vista que é evidente o erro apontado, tendo em 

vista que deveria constar o inciso VI do art. 43 da Lei nº 9.279/96 no 

parágrafo abaixo extraído da sentença de fls. 384/390:

“Ocorre que a semente de soja Intacta RR2 PRO é classificada como 

microorganismo transgênico e, portanto, a Lei nº 9.279/96 confere à parte 

requerida a proteção à propriedade industrial dessa tecnologia, de modo 

que a exceção prevista no inciso IV do art. 43 não pode ser estendida 

neste caso.”

 Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso III, do Código de 

Processo Civil, acolho os embargos de declaração, passando a decisão 

acima a integrar a sentença de fls. 384/390.

 Intimem-se para fins recursais.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148402 Nr: 8290-36.2012.811.0055

 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: JOAO ELIAS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951

 Autos nº: 148402.

 Vistos,

 Diante da manifestação da parte requerida às fls. 415, procedi com a 

consulta processual junto ao site do Superior Tribunal de Justiça e 

verifiquei que o recurso especial foi provido para restabelecer a sentença 

de primeiro grau, conforme decisão monocrática em anexo.

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

requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento, 

cientificando-a que no silencio o processo será arquivado.

 Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 106794 Nr: 5505-43.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MARIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Claudio de Oliveira 

Nascimento - OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIM 

- OAB:MT / 8402

 Autos nº: 106794.

 Vistos,

 Indefiro o petitório de fls. 230, haja vista a ausência de informação de qual 

seja a financiadora em que o veículo constrito via RENAJUD se encontra 

alienado fiduciariamente.

 Intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a 

partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 

921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131652 Nr: 1416-69.2011.811.0055

 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): JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO, 

ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO

 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: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Autos nº: 131652.

Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 500.

Decorrido o prazo, cumpra-se a decisão de fls. 497.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150013 Nr: 10024-22.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AFONSO DE ALMEIDA, CREUSA MARIA 

ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, 

SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, SILVANA MARIA VIZZOTO 

VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A, 

POLLIANA ELENA VARNIER - OAB:54569/PR

 Autos nº: 150013.

Vistos,

A parte exequente, às fls. 362/364, pugnou pela reconsideração da 

decisão de fls. 359/360 que determinou a realização de nova avaliação 

por perito judicial, requerendo a homologação do valor da última avaliação 

judicial ou que seja ponderado um valor entre a primeira e a segunda 

avaliações judiciais, sob o argumento de que a realização de uma terceira 

avaliação procrastinará ainda mais o andamento do feito.

Pois bem.

 Em que pesem os argumentos da parte exequente, este juízo adotou a 

postura de fls. 359/360, de determinar a realização de nova avaliação, 

justamente para evitar o retardamento da presente ação, pois, decidindo 

de forma contrária, certamente haveria interposição de recurso pela parte 

contrária, com considerável possibilidade do Tribunal de Justiça reformar a 

decisão e determinar a realização de nova avaliação.

Assim, a determinação de realização de nova avaliação desde já, 

parece-me a medida mais razoável a ser adotada.

 Portanto, pelas razões acima expostas, indefiro o pedido de 

reconsideração de fls. 362/364 e mantenho a decisão de fls. 359/360.

 Cumpra-se a decisão de fls. 359/360.

 Tangará da Serra-MT, 18 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10820 Nr: 1228-62.2000.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE FREITAS, SANDRA MARIA 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3613-B/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11.623-A

 Autos nº: 10820.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Luiz Mariano Bridi 

em desfavor da Tut Transportes Ltda, visando o recebimento de valores 

referente aos honorários sucumbenciais, nos termos da petição de fls. 

865/870.

 O cumprimento de sentença foi recebido às fls. 872.

 Devidamente intimada acerca do cumprimento de sentença (certidão de 

fls. 873), a parte executada não pagou o débito e nem apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 Vieram os autos conclusos.

 É o necessário à análise e decisão.

 Considerando que a parte executada não pagou o débito e tampouco 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, faz-se necessário 

dar início aos atos de constrição.

 Com efeito, considerando que a parte executada se encontra em 

recuperação judicial, os atos de constrição ou expropriação patrimonial 

devem ser praticados pelo juízo universal, em homenagem ao princípio da 

preservação da empresa.

 Esse é o entendimento adotado pelo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL.COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução 

proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da 

recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a 

configurar conflito positivo de competência.

2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado 

com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está 

excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 

Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de 

preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de 

recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial 

relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.

3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de 

recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum 

controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por 

inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial.

4. Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017). G.n.

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE 

IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES.

 1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é 

competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, 

tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam 

créditos apurados em outros órgãos judiciais.

2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa.

3. Agravo interno no conflito de competência não provido”. (AgInt no CC 

152.153/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 

13/12/2017, DJe 15/12/2017).

 Assim, deverá ser oficiado ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade do pagamento do crédito.

 Ante do exposto, determino a expedição de ofício ao Juízo Universal 

(Primeira Vara Cível Especializada de Falências e Recuperação Judicial de 

Cuiabá/MT - processo código n.º 215922) comunicando a necessidade de 

pagamento dos créditos extracorcursais objeto dos presentes autos.

 Para tanto, determino que a parte exequente apresente, no prazo de 15 

dias, demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

 Após, oficie-se, conforme determinado, remetendo cópia da sentença, da 

presente decisão e da memória de cálculo.

 Permaneçam os autos suspensos até que seja informada acerca da 

satisfação da dívida, ocasião em que o processo será extinto.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128288 Nr: 7154-72.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENETH FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Autos nº. 128288.

Vistos,

Intime-se a parte requerida BV Financeira para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 379/380, devendo apresentar os 

documentos solicitados pela parte autora no referido petitório ou justificar 

a impossibilidade de apresentá-los.

Com a resposta, intime-se a parte autora para se manifestar em 15 dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 7260 Nr: 2020-84.1998.811.0055

 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: COMERCIAL GERDAU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DOMINGOS MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, HENRIQUE ROCHA NETO - OAB:17139, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIO PEDROSO - OAB:10220/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Autos nº: 7260.

Natureza: Execução.

Exequente: Comercial Gerdau Ltda.

Executado: Valdir Domingos Mazzutti.

Vistos,

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Comercial Gerdau Ltda em face de Valdir Domingos Mazzutti, ambos 

qualificados nos autos.

 Diante da notícia do falecimento da parte executada Valdir Domingos 

Mazzutti, às fls. 383, foi determinada a intimação da parte exequente para 

que, no prazo máximo de 6 meses, realizar a sucessão processual pelos 

sucessores do de cujus (art. 110 do CPC), promovendo a citação dos 

mesmos, sob pena de extinção do processo.

 Às fls. 385 foi certificado o decurso do prazo de suspensão do 

processo, sem que a parte exequente tivesse realizado a sucessão 

processual.

 Às fls. 388 foi expedida carta de intimação pessoal da parte exequente 

para dar prosseguimento a ação em 05 dias, contudo, a correspondência 

foi devolvida com a informação “não existe o nº”.

 Às fls. 390 foi determinada a intimação por edital da parte exequente, pelo 

prazo de 15 dias.

 Às fls. 397 foi certificado o decurso do prazo para a parte exequente 

promover o regular andamento do processo.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de intimada por seus advogados e por 

edital, haja vista que a intimação restou frustrada em razão do endereço 

não estar correto, para dar prosseguimento ao feito, a fim de realizar a 

sucessão processual da parte executada, sob pena de extinção, a parte 

Exequente permaneceu inerte.

Assim, considerando que a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo causa a extinção do 

feito, sem resolução do mérito, segundo dispõe o inciso IV do artigo 485 

do Código de Processo Civil, a medida que se impõe é a extinção da ação.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245523 Nr: 13190-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELLO SANDRI AFFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A, CERÂMICA 

UNIÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA ROSALINA PEREIRA - 

OAB:3380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 Autos nº. 245523.

Vistos,

 Diante da informação de fls. 257 , oficie-se o Juízo Deprecado quanto ao 

cumprimento da carta precatória expedida às fls. 248.

Com a devolução da carta precatória, intimem-se as partes para 

apresentação dos memoriais finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, conforme já determinado às fls. 249.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 54 Nr: 113-50.1993.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA UNIÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, JOSELINA LÚCIA SANTOS SOUZA - 

OAB:3.493 OAB/MT

 Autos nº. 54.

Vistos,

 Considerando que até o presente momento não houve manifestação pela 

parte executada quanto à decisão de fls. 922, intime-se a parte 

exequente, por meio de seu advogado, para requerer o que entender 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no silêncio o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181889 Nr: 23999-43.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GOMES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 Autos n.º 181889.

Vistos,

Marco Antonio Gomes Cabral e Gramarca Distribuidora de Veículos LTDA, 

entabularam acordo extrajudicial (fls. 312/314) e pugnaram por sua 

homologação.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 312/314.

Mantenham-se os autos suspensos até a data de 04/04/2019 (prazo final 

para cumprimento do acordo), com fundamento nos artigos 922 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito em 15 (quinze) dias, com a advertência 

de que não havendo manifestação o processo será extinto com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pela parte executada.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 273641 Nr: 3985-96.2018.811.0055

 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): WENCESLY ALVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 Autos nº: 273641.

Natureza: Rescisória.

Requerente: Loteamento Parque Tarumã LTDA.

Requerido: Wencesly Alves Garcia.

Vistos,

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada por Loteamento Parque Tarumã LTDA em face de 

Wencesly Alves Garcia, ambos qualificados.

Praticados alguns atos processuais, as partes, às fls. 171/173, 

comunicaram a composição amigável e requereram a homologação do 

mesmo e a extinção do processo.

Às fls. 174 foi determinado à parte requerente para que esta informasse 

se houve a compensação dos cheques, tendo em vista que o referido 

acordo condicionava sua homologação a compensação dos cheques.

Às fls. 177 a parte requerente noticiou que os cheques emitidos pela parte 

requerida foram devidamente compensados.

É o breve relatório.

 D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272509 Nr: 3052-26.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BENEDITO FERMINO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHAO - OAB:5897/A

 Autos nº: 272509.

Natureza: Rescisória.

Requerente: Loteamento Parque Tarumã LTDA.

Requerido: Rafael Benedito Fermino Lopes.

Vistos,

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada por Loteamento Parque Tarumã LTDA em face de 

Rafael Benedito Fermino Lopes, ambos qualificados.

Praticados alguns atos processuais, as partes, às fls. 111/113, 

comunicaram a composição amigável e requereram a homologação do 

mesmo e a extinção do processo.

É o breve relatório.

 D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 182384 Nr: 198-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO SANTANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IRMAOS CORAGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 182384.

 Natureza: Cumprimento de sentença.

 Exequente: Fabricio Santana dos Santos.

 Executado: Construtora Irmãos Coragem.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença na qual, após serem realizados 

vários atos processuais, a parte exequente pugnou pela extinção do feito, 

em razão do executado, por meio de um acordo, ter cumprido com a 

obrigação devida.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação executada, nesse 

sentido o petitório de fls. 101, entendo que o processo deve ser extinto, 

consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte executada.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247543 Nr: 14795-67.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES FIRMINO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 247543.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que as tentativas de citação da parte 

Requerida restaram todas infrutíferas (fls. 61 e 72), mesmo após busca de 

seu endereço junto aos sistemas BACENJUD e SIEL.

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal do Requerido, razão pela qual determino sua citação por edital, 

pelo prazo de 30 dias, advertindo-o que caso seja revel, ser-lhe-á 

nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria 

Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
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Às providências.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276348 Nr: 5959-71.2018.811.0055

 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: CARRERA TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Montagner - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25.276-PR

 Autos nº. 276348.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210363 Nr: 2393-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 210363.

Vistos,

A parte autora, após ter sido intimada pessoalmente para dar regular 

prosseguimento ao feito, alegou às fls. 84 a dificuldade em encontrar a 

parte requerida e pugnou pela expedição de ofícios para a obtenção do 

endereço.

Contudo, em análise aos autos, verifico que a carta precatória expedida 

às fls. 71 sequer chegou a ser cumprida, haja vista a ausência de 

recolhimento da diligência pela parte autora.

Assim, indefiro o pedido de fls. 84 e determino seja novamente expedida 

carta precatória para Várzea Grande-MT, no endereço já constante dos 

autos, para cumprimento da medida liminar de busca e apreensão e 

citação da parte requerida.

Por fim, advirto a parte autora para se atentar quanto ao recolhimento das 

diligências necessárias.

 Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141011 Nr: 327-74.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLA KRUG

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 75/80 é 

tempestiva. Desse modo, intimo a parte exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129150 Nr: 7974-91.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO RIBEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 129150.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Banco Citibank S.A.

Executado: Marcos Roberto Ribeiro Martins.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovida pelo Banco Citibank S.A. 

em face de Marcos Roberto Ribeiro Martins, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Diante da ausência de pagamento do débito pela parte executada, às fls. 

370 foi determinada a intimação da parte exequente para atualizar o débito 

e incluir a multa e honorários de 10%.

 A parte exequente foi intimada da referida decisão às fls. 371, por meio 

de seu advogado.

 Às fls. 372 foi certificado o decurso do prazo para a parte exequente 

cumprir a decisão de fls. 370.

 Às fls. 373v foi expedida carta de intimação pessoal da parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena, de 

extinção por abandono, cuja correspondência foi recebida às fls. 373v.

 Às fls. 374 foi certificado o decurso do prazo para a parte exequente dar 

prosseguimento ao feito.

 É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de intimada via DJE e pessoalmente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, a parte exequente permaneceu inerte (fls. 374).

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte exequente, as 

diligências que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do 

abandono verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Havendo custas remanescentes, estas deverão ser suportadas pela parte 

exequente.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174839 Nr: 16762-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO BIZELLI, IVONEI FERRAZZA, 

IRACEMA DA SILVA MACHADO CASAGRANDE, GERALCINA FERREIRA 

BARBOSA, MARIA VILMA FELIPE, NOEL PEDRO DA SILVA, Reinaldo 

Loose, ANTONIO BORGES DOS SANTOS, MARIA DIVINA DE ARAÚJO, 

ESPOLIO DE JOSE NAVARRO SANCHES, ALAIN SHUNJI NAKAMURA, 

WAGNER KENHITI NAKAMURA, MAYKER YOSHIHIRO NAKAMURA, 

EDVILSON BRUGNEROTTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:OAB/PR 24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A

 Autos nº: 174839.

 Vistos,

Defiro o pedido retro formulado às fls. 634.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269810 Nr: 836-92.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO, ANA 

PAULA MODESTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 269810.

 Vistos,

Defiro o pedido formulado pelo oficial de justiça às fls. 61.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 8545 Nr: 1106-83.1999.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA TODOS OS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP, MARCO ANTONIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369

 Autos nº: 8545.

 Vistos,

Processo suspenso, conforme fls. 805.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137164 Nr: 7483-50.2011.811.0055

 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: ANTONIETA CARLOTTO SIMMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Autos nº: 137164.

 Natureza: Revisional.

 Requerente: Antonieta Carlotto Simmi.

 Requerida: Banco Bradesco Financiamento S/A.

Vistos,

Trata-se de ação ordinária de revisão contratual e anulação de cláusulas 

ilegais c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Antonieta Carlotto 

Simmi em face de Banco Bradesco Financiamento S/A, ambos 

qualificados.

Realizados vários atos processuais, o processo foi sentenciado às fls. 

122/126, tendo sido julgado parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na inicial.

A parte requerida, às fls. 128/158, interpôs Recurso de Apelação, tendo a 

parte requerente apresentado contrarrazões às fls. 176/187.

Tendo os autos sido encaminhados ao Tribunal de Justiça, o recurso 

obteve parcial provimento, sendo que às fls. 211/212 a parte requerida 

apresentou Embargos de Declaração, o qual foi desprovido, de modo que 

às fls. 222/230 o banco requerido interpôs Recurso Especial, o qual foi 

negado seguimento, visto que o mesmo fora subscrito por advogado sem 

procuração válida nos autos.

As partes, às fls. 246/249, comunicaram a composição de um acordo e 

requereram a extinção do feito, sendo que por diversas vezes a parte 

requerida fora intimada (fls. 257, fls. 262, fls. 271, fls. 291) para juntar 

substabelecimento que conferiria poderes de transigir a subscritora do 

referido acordo, o que ocorreu apenas às fls. 303.

É o breve relatório.

 D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Outrossim, tratando-se de valor incontroverso, autorizo o levantamento 

dos valores depositados em juízo, mediante a expedição de competente 

alvará em favor do banco requerido, a serem depositados na conta 

bancária indicada às fls. 301.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Esclareço ainda que deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 

da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Por fim, quanto a aplicação da multa de 20% sobre o valor da causa por 

ato atentatório à dignidade da justiça, ratifico-a, visto que em decorrência 

da omissão injustificável do banco requerido às ordens judiciais, restou 

prejudicado o andamento regular do feito.

 Custas remanescentes, se houver, pela parte requerida, conforme 

acordado, ficando esta dispensada, eis que é beneficiária da justiça 

gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282192 Nr: 10784-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 
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OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 282192.

Vistos,

 Banco da Amazônia S/A interpôs embargos de declaração em face da 

decisão de fls. 50, sustentando ter havido omissão quanto ao pedido de 

citação dos executados pelo correio, via carta de citação com aviso de 

recebimento e a incidência de juros remuneratórios e moratórios 

pactuados, além da correção monetária pelo INPC.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos merece acolhimento.

 Isso porque reconheço a alegada omissão na decisão de fls. 50, haja 

vista que não foi analisado o pedido de citação dos executados pelo 

correio, bem como não constou a incidência dos juros remuneratórios e 

moratórios pactuados sobre o saldo devedor, além da correção monetária 

pelo INPC.

 Todavia, entendo que a citação na ação de execução deve ser realizada 

via oficial de justiça, tendo em vista que no mandado de citação não há 

apenas a ordem para que o executado tome ciência do processo, mas 

também há ordem constritiva de bens que deverá ser efetivada pelo oficial 

de justiça em caso de inadimplemento.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. INVIABILIDADE. 

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRINCÍPIOS DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. Da leitura sistemática do Novo Código de Processo Civil, 

extrai-se que o legislador optou por manter a citação das execuções por 

quantia certa a cargo do Oficial de Justiça. Interpretação em sentido 

diverso [expedição de carta de citação e posterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação] mostrar-se-ia contraproducente, elevando 

desnecessariamente os atos processuais, em contrariedade aos 

princípios norteadores do Novo Código de Processo Civil. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 

70076974658, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 09/05/2018)

Por outro lado, quanto ao valor executado, entendo que deverá constar no 

mandado de citação a incidência de juros remuneratórios e moratórios 

pactuados, além da correção monetária pelo INPC.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de 

Processo Civil, acolho os embargos de declaração para o fim de corrigir a 

decisão de fls. 50, ficando a presente decisão fazendo parte integrante e 

indissolúvel.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224483 Nr: 13770-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO ROSA DE JESUS, ADILSO 

AFONSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 Autos nº: 224483.

 Vistos,

Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por Banco do Brasil 

S/A em desfavor de Sebastião Rosa de Jesus e Adilso Afonso da Silva, 

objetivando o recebimento do valor de R$ 28.391,64.

Pessoalmente citados (fls. 44), às fls. 49/52 a penhora on line via 

BACENJUD restou parcialmente exitosa.

Às fls. 53/55 o executado Adilso Afonso da Silva apresentou exceção de 

pré-executividade, sustentando sua ilegitimidade passiva, uma vez que 

apenas assinou a nota de crédito rural executada como procurador do 

executado Sebastião Rosa de Jesus.

 Por conta disso, pugnou pela sua exclusão do polo passivo da ação, bem 

como pelo desbloqueio dos valores penhorados em suas contas.

 Às fls. 58 a parte exequente não se opôs ao pedido de exclusão do 

executado Adilso Afonso da Silva do polo passivo, bem como do 

desbloqueio dos valores penhorados.

 É o necessário à análise e decisão.

Embora incontroverso o cabimento da exceção de pré-executividade, 

cumpre-me consignar que seu conteúdo deve cingir-se às questões de 

ordem pública, como aquelas apontadas no art. 803 do Código de 

Processo Civil. Nesse mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de 

Justiça:

“Doutrinariamente, entende-se que só por embargos é possível 

defender-se o executado, admitindo-se, entretanto, a exceção de 

pré-executividade. Consiste a pré-executividade na possibilidade de, sem 

embargos ou penhora, argüir-se na execução, por mera petição, as 

matérias de ordem pública ou as nulidades absolutas.” (STJ – RESP 

610660 – RS – 2ª T. – Relª Min. Eliana Calmon – DJU 11.10.2004 – p. 

00294).

Além disso, também está assente na jurisprudência pátria que a exceção 

de pré-executividade, mesmo envolvendo tais matérias, não se presta 

como meio de defesa quando necessária a produção de provas. Neste 

sentido o seguinte julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - TÍTULO EXECUTIVO - LIQUIDEZ - CERTEZA - 

EXIGIBILIDADE - CARÊNCIA - MATÉRIA DEPENDENTE DE PROVA - 

RECURSO IMPROVIDO. A ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do 

título só pode ser conhecida via exceção de pré-executividade, quando 

aferíveis de plano; a hipótese suscitada pelo agravante requer dilação 

probatória, o que não se coaduna com o instituto em questão.” (Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

6420/2003 CLASSE II - 15 - COMARCA CAPITAL, Relator Dr. Sebastião 

Barbosa Farias).

Assim, considerando que a matéria deduzida pelo excipiente pode ser 

objeto de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, passo a 

analisá-la.

No caso em apreço, verifico que houve por parte do exequente Banco do 

Brasil S/A verdadeiro reconhecimento do pedido deduzido na exceção de 

pré-executividade, eis que manifestou expressamente às fls. 58 que não 

se opõe ao pedido de exclusão do executado Adilso Afonso da Silva do 

polo passivo, concordando com o desbloqueio dos valores penhorados 

via BACENJUD.

 Assim, considerando que o reconhecimento jurídico do pedido limita o livre 

convencimento do juiz acerca da questão versada, não me resta outra 

alternativa que não seja o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade para reconhecer 

a ilegitimidade passiva e, por consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo 

Civil, tão somente com relação ao executado Adilso Afonso da Silva, 

sendo que nesta data estou realizado o desbloqueio dos valores 

penhorados via BACENJUD.

Por conseguinte, determino que sejam procedidas as retificações de estilo, 

tendo em vista que o feito deverá prosseguir em relação ao executado 

Sebastião Rosa de Jesus.

 Feito isto, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a 

que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 

921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264787 Nr: 28275-15.2017.811.0055

 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: MPP, FCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - OAB:6.240, 

Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Autos nº. 264787.

Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que consta a informação de 

que o filho da requerida também seria filho do autor falecido.

 Assim, considerando que os demais herdeiros requerem a desistência da 

ação com relação ao autor Marcelo, com o fim de verificar a legitimidade 

dos herdeiros e evitar eventual alegação de nulidade posteriormente, 

intime-se a requerida para que apresente a certidão de nascimento do 

menor, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Caso o menor seja herdeiro do autor Marcelo, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública Estadual como curadora especial, ante o conflito entre 

os interesses da representante e do representado.

 Em caso negativo, voltem-me os autos conclusos para homologação do 

pedido de desistência da ação formulado pelos herdeiros com relação ao 

autor Marcelo Pagliarini Palma.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275027 Nr: 4966-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 1º VARA DE CUIABA-MT, EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOSMARA BATISTA ZUCCO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AL NEY DE JESUS CARDOSO - 

OAB:12114-B/MT, LUIZA IRACEMA ANTUNES - OAB:7668/MT, 

Peterson Faria Coura - OAB:11426-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 275027.

Vistos,

Considerando que a parte autora não trouxe aos autos nenhum elemento 

capaz de alterar a situação fática anteriormente verificada, indefiro o 

pedido de reconsideração formulado às fls. 69/70.

Por conseguinte, devolva-se a missiva com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219694 Nr: 9672-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO JOSE ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 219694.

 Vistos,

 Defiro o pedido de inclusão de restrição de circulação, por meio do 

sistema RENAJUD, na base de dados do Renavam do veículo objeto dos 

autos, conforme autoriza o § 9º do art. 3º do Dec. Lei n.º 911/69.

 Outrossim, defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 60.

Decorrido o prazo, intime-se a parte Requerente para que promova, no 

prazo de 15 (quinze) dias, o regular andamento do feito, para o fim de 

indicar o endereço para o cumprimento do mandado de busca e 

apreensão e a citação da parte Requerida.

 Caso seja ignorado o paradeiro do bem alienado fiduciariamente, fica 

facultado a parte Requerente pugnar a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4º do Dec. Lei n.º 

911/69.

 Decorrido o prazo sem ser adotado nenhuma das providências acima, 

intime-se pessoalmente a parte Requerente para dar andamento no 

processo, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 120707 Nr: 10608-94.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 120707.

 Vistos,

 Compulsando aos autos, verifico que a parte Executada ainda não foi 

citada.

Assim sendo, indefiro o petitório de fls. 171, e determino a intimação da 

parte Exequente para que indique, no prazo de 15 dias, o atual endereço 

da parte Executada, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263897 Nr: 27609-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MENGARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 263897.

Vistos,

Considerando o caráter itinerante desta deprecata, bem como diante da 

certidão de fls. 24, que informa que o imóvel a ser avaliado pertence ao 

município de Campo Novo do Parecis/MT, conforme matrícula de fls. 06, 

remeta-se a presente missiva ao Juízo da Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT, consignando as nossas homenagens.

Oficie-se o Juízo deprecante, informando a ocorrência.

Às providências.

Tangará de Serra - MT, 17 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167939 Nr: 8287-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO LUIZ FERRI BEINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 167939.

 Vistos,

 Diante do falecimento da parte Executada, conforme noticiado às fls. 30, o 

banco Exequente, às fls. 49/50, requereu a citação dos herdeiros.

 Assim sendo, determino seja realizada a citação dos herdeiros do de 

cujus, por carta com aviso de recebimento, descritos na petição de fls. 

49/vº-50, para que se manifestem sobre o interesse na sucessão 

processual e promovam a habilitação, no prazo de 60 dias.
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 Permaneçam os autos suspensos pelo período acima (art. 313, I, do 

Código de Processo Civil).

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170446 Nr: 11668-29.2014.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA COSTA CORSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HENRIQUE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - OAB:24959/O, DOUGLAS 

LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 170446.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte Executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja a parte Executada localizada para ser intimada da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez eventuais bens imóveis podem ser buscados 

diretamente pela parte Exequente mediante consulta ao CRI local.

Ademais, indefiro por ora a expedição de ofícios aos órgãos requeridos.

 Assim, fica a parte Exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267483 Nr: 30256-79.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUINALDO DE ALMEIDA, EDUARDO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 267483.

Natureza: Rescisão contratual.

Requerente: Loteamento Parque Tarumã LTDA.

Requerido: Equinaldo de Almeida e outro.

Vistos,

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos proposta por Loteamento Parque Tarumã LTDA em 

desfavor de Equinaldo de Almeida e Eduardo de Almeida, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 96/98, informaram 

a realização de um acordo e pugnaram pela sua homologação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 96/98.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287242 Nr: 14957-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LINHARES GOLIN

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 8, o exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cino reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Residencial Dona Júlia, 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 os comprovantes nos autos. 

Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente 

para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150598 Nr: 10684-16.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANDA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

ELEÇANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, HELENA NUNES DA SILVA, ELINE 

NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Autos nº: 150598.

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 

106/112, no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de que em caso 

de inércia será deferida a realização da busca de veículos em nome da 

parte executada, via RENAJUD.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146441 Nr: 6178-94.2012.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SCHECHELI, SIMONE MICHIYO NAKAMURA 

SCHECHELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Autos nº: 146441.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários 

sucumbenciais formulado às fls. 395/396. Proceda-se a conversão da 

ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227579 Nr: 16329-80.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARRA SEMENTES E FERTILIZANTES LTDA - 

ME, ERNILTON DA SILVA NUNES, APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 227579.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 99, para que seja lavrado termo de penhora e 

expedido mandado de avaliação dos bens imóveis indicados às fls. 87/89, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado e respectivo cônjuge, se houver para, 

querendo, se manifestarem em 15 dias.

 Cumpridas as determinações acima e não havendo impugnação à 

avaliação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se quanto à adjudicação do bem penhorado, indicação de 

leiloeiro ou a realização da alienação por sua própria iniciativa, 

consignando-se que na ausência de indicação caberá a este Juízo a 

designação de leiloeiro.

 Havendo interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 15 dias, (art. 876, § 1º, do Código de Processo 

Civil), remetendo, em seguida, os autos à conclusão.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138625 Nr: 9047-64.2011.811.0055

 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: NELSON PASQUALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB: MT 9189, 

LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 Autos nº: 138625.

 Natureza: Revisional.

 Requerente: Nelson Pasqualli.

 Requerido: Banco da Amazônia S/A.

 Vistos,

Trata-se de ação de revisão contratual ajuizada por Nelson Pasqualli em 

desfavor de Banco da Amazônia S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Praticados vários atos processuais, as partes, às fls. 400/408, 

comunicaram a composição amigável e requereram a homologação do 

acordo.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 403/408.

Honorários advocatícios sucumbenciais e custas remanescentes, se 

houver, pela parte Requerente, conforme pactuado.

Ademais, quanto ao ofício juntado às fls. 409, determino que a Sra. 

Gestora informe ao referido juízo que não há nos autos créditos em face 

do ora Requerente.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142978 Nr: 2449-60.2012.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON PASQUALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB: MT 9189, 

LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 Autos nº: 142978.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Nelson Pasqualli.

 Embargado: Banco da Amazônia S/A.

 Vistos,

Trata-se de embargos à execução ajuizada por Nelson Pasqualli em 

desfavor de Banco da Amazônia S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Praticados vários atos processuais, as partes, às fls. 427/432, 

comunicaram a composição amigável e requereram a homologação do 

acordo.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 
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partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 427/432.

Honorários advocatícios sucumbenciais e custas remanescentes, se 

houver, pela parte Embargante, conforme pactuado.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140581 Nr: 11155-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 Autos nº: 140581.

 Natureza: Execução.

 Exequente: Banco da Amazônia S/A.

 Executado: Nelson Pasqualli.

 Vistos,

Trata-se de ação de execução ajuizada por Banco da Amazônia S/A em 

desfavor de Nelson Pasqualli, ambos devidamente qualificados nos autos.

Praticados vários atos processuais, as partes, às fls. 449/452, 

comunicaram a composição amigável e requereram a homologação do 

acordo.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 449/452.

Ademais, mantenham-se os autos suspensos até 11.05.2023, prazo para 

cumprimento do acordo, nos termos do art. 922, do CPC.

Custas remanescentes, se houver, pela parte Executada, conforme 

pactuado.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150434 Nr: 10496-23.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SCHECHELI, SIMONE MICHIYO NAKAMURA 

SCHECHELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 Autos nº. 150434.

Vistos,

 Conclusão indevida.

Mantenham-se os autos suspensos, conforme decisão de fls. 200.

Certifique-se a Sra. Gestora quando do retorno dos autos 146441, 

intimando-se as partes para dar prosseguimento ao feito.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276698 Nr: 6319-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAN JUNIOR SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276698.

 Natureza: Retificação de certidão de óbito.

 Requerente: Natan Junior Santos Nascimento.

 Vistos,

 Trata-se de ação de retificação de certidão de óbito ajuizada por Natan 

Junior Santos Nascimento, em que pretende a retificação da certidão de 

óbito de seu pai, para que conste que o de cujus deixou o Requerente 

como filho.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/19.

 A inicial foi recebida às fls. 20, oportunidade em que foi deferido os 

benefícios da gratuidade da justiça.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, às fls. 21, se manifestou 

favoravelmente ao pedido.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Conforme narrado na inicial, o Requerente pleiteia a retificação da 

certidão de óbito de seu pai Natanael Silva do Nascimento, posto que foi 

averbado na mesma que o de cujus não deixou filhos, conforme fls. 16.

Contudo, levando-se em consideração os documentos juntados aos autos, 

especificamente o de fls. 12, que se refere a certidão de nascimento do 

Requerente, é possível constatar que o de cujus era o pai do Requerente.

Assim sendo, estando clarividente que o Requerente é filho do de cujus, 

bem como diante do equívoco da certidão de óbito que consta que o de 

cujus não deixou filho, o acolhimento do pedido inicial é uma medida que se 

impõe, para que seja realizada a retificação da certidão de óbito.

 Ademais, o Ministério Público manifestou-se favorável a pretensão do 

Requerente.

 Neste mesmo sentido, em casos análogos, os seguintes julgados acerca 

da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE ÓBITO - 

POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE FILHOS E BENS DEIXADOS 

COMPROVADA NOS AUTOS - ASSENTAMENTO QUE DEVE REFLETIR A 

REALIDADE FÁTICA - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - RECURSO 

PROVIDO. 1 - Conforme entendimento consolidado do col. Superior 

Tribunal de Justiça: "A ação de retificação, de modo a atender ao princípio 

da verdade real (norteador do registro público), tem por finalidade 

restabelecer a veracidade do conteúdo dos assentos alusivos ao estado 

civil da pessoa natural. Por meio de tal via, promove-se a congruência das 

informações contidas no registro de nascimento da pessoa natural com os 

fatos efetivamente ocorridos, desfazendo-se omissões, erro de fato ou de 

direito, eventualmente consignados pelo Oficial" (REsp 1168757/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 04/06/2014) 2 - 

Comprovada a efetiva existência de filhos e bens deixados pela de cujus é 

cabível a retificação do assentamento de óbito para constar as 

informações omitidas pelo Oficial, evitando-se assim, transtornos 

desnecessários decorrentes da simples distorção entre a realidade fática 

e as informações constantes no registro. 3 - Recurso provido.”

(TJ-MG - AC: 10133160052501001 MG, Relator: Edilson Olímpio 

Fernandes, Data de Publicação: 16/03/2018)

“Apelação cível. Retificação de registro de óbito. Sentença que julgou 

procedente o pedido para determinar que se proceda a retificação da 

certidão de óbito de Hélio Ivo Cunha, fazendo constar que o mesmo deixou 

como filhos os autores. Apelante que se apresenta como viúva do de 

cujus e declarante do óbito e informa desconhecer a existência dos 

autores, pretendendo, ainda, questionar a veracidade da filiação nos 
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presentes autos. Jurisdição voluntária que não serve para averiguação do 

pretendido pela apelante, não havendo espaço para o contraditório, sendo 

certo que os autores apresentaram provas suficientes da filiação alegada, 

havendo inclusive a juntada das certidões de nascimento que apontam o 

falecido como pai dos apelados. Discussão pretendida que deve seguir em 

via própria. Sentença correta que merece integral manutenção. Recurso a 

que se nega seguimento.”

(TJ-RJ - APL: 00626849020108190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 4 

VARA DE FAMILIA, Relator: NANCI MAHFUZ, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2014)

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo 

procedente o pedido formulado, determinando, com fulcro no art. 109, § 

4º, da Lei n.º 6.015/73, que seja retificada a certidão de óbito do pai do 

Requerente, quem seja, Natanael Silva do Nascimento, para que conste 

que o de cujus deixou filho(s). Registro que esta decisão deverá ser 

publicada.

 Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

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

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 Sem custas, face à gratuidade da justiça.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 14 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265586 Nr: 28881-43.2017.811.0055

 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: ROSÂNGELA ALVES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE DE ANGELO STEINHAUSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Autos nº. 265586.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223555 Nr: 12904-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 223555.

 Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal é medida extrema.

Ante o exposto, determino a busca de veículos em nome da parte 

Executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja a parte Executada localizada para ser intimada da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Nada sendo requerido, fica a parte Exequente desde já advertida de que 

o processo será suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 15 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220374 Nr: 10349-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Marco Chimello, DARLEY GARCIA 

MICHELAN CHIMELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 220374.

Vistos,

 Trata-se de ação de execução, tendo as partes, às fls. 36/37, firmado um 

acordo.

Às fls. 38 o acordo foi homologado por sentença.

O banco Exequente, às fls. 43/45, informou que os Executados não 

mantiveram provisão de fundos suficientes em conta corrente para 

suportar o desconto mensal das parcelas pactuadas.

Assim sendo, pugna a parte Exequente pelo prosseguimento do feito.

É o necessário à análise e decisão.

Compulsando aos autos, verifico que no acordo realizado pelas partes, 

consta expressamente, na cláusula 04, que a transação celebrada não 

importa em novação, e caso os Executados deixassem de efetuar o 

pagamento das parcelas em seu vencimento, seria dado prosseguimento 

ao processo.

Isto posto, tendo em vista a existência de cláusula resolutiva expressa, 

bem como diante da informação de que os Executados deixaram de 

cumprir com a obrigação avençada, necessário se faz o prosseguimento 

da execução.

Assim sendo, intime-se a parte Executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento no valor atualizado da quantia remanescente 

apresentada pela parte Exequente.

Não efetuado o pagamento, fica desde já determinada a utilização do 

sistema BACENJUD para busca de dinheiro, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263141 Nr: 27056-64.2017.811.0055

 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: LERIVAN ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDMA MARIA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos n.º 263141.

Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 31.

Decorrido o prazo, intime-se a parte Requerente para que indique o 

endereço da parte Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287091 Nr: 14842-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTINS DA SILVA FILHO - 

JURIDICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvin Figueiredo Leite - 

OAB:178.551-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 18, a exequente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 146,52 

(cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), da taxa 

judiciária no valor de R$ 45,78(quarenta e cinco reais e setenta e oito 

centavos), ambos a serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, e, 

por fim, do valor de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Residencial Dona Júlia, 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 oo 

comprovantes nos autos. Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 

56/07/CGC, intimo o exequente para regularizar referidas pendências, no 

prazo de 5 (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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287231 Nr: 14951-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, JDC.CAMPO GRANDE-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALVES MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 15, o requerente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Centro, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando os comprovantes nos autos.

Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

requerente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (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.: 147289 Nr: 7072-70.2012.811.0055

 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 HENRIQUE GRIGOLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, JOB 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB:OAB/MT 

17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Certifico que as contrarrazões de fls. 381/390 e o recurso de apelação 

adesivo de fls. 390/400 são tempestivos. Sendo assim, nos termos do 

artigo 1010, § 1.º, do CPC, intimo as requeridas para contrarrazoarem 

referido recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255192 Nr: 20824-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTIN & CIA LTDA – ME (TOP GAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição de 

fl. 102.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280307 Nr: 9242-05.2018.811.0055

 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: RICARDO MOTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que a contestação de fls. 31/71 é tempestiva. Dessa forma, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 8.1.1, 

encaminho os presentes autos para que sejam enviados ao setor de 

expedição de matéria para imprensa, a fim de que a parte autora seja 

intimada para, querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164353 Nr: 2174-43.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZETE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2174-43.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: IZETE SILVA
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INTIMANDO(A, S): Izete Silva, Cpf: 95573291149 Filiação: Joao Silva e 

Maria Inez da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), tecnica em enfermagem, 

Endereço:lugar incerto ou não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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, Ana Regina Palacio Pilatti, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 17 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130450 Nr: 135-78.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANIA MARIA PERES TEOFILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 135-78.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ROSANIA MARIA PERES TEOFILO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Rosania Maria Peres Teofilo, Cpf: 

87248379115, Rg: 517.041 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Lugar incerto ou não sabido

INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

que efetue o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 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$ 136,23 (cento e trinta e 

seis reais e vinte e três 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, Ana Regina Palacio Pilatti, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 17 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49552 Nr: 4608-20.2005.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONAS JUCOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 135-78.2011.811.0055 - 49552

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ROSANIA MARIA PERES TEOFILO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Rosania Maria Peres Teofilo, Cpf: 

87248379115, Rg: 517.041 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Lugar incerto ou não sabido

INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

que efetue o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 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$ 136,23 (cento e trinta e 

seis reais e vinte e três 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, Ana Regina Palacio Pilatti, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 17 de agosto de 2018.
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Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182947 Nr: 962-50.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARTINS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 962-50.2015.811.0055 182947

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MARIO MARTINS DA ROSA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Mario Martins da Rosa, Cpf: 

68183488900, Rg: 13/R1944 657 SSP SC Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: lugar incerto ou não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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, Ana Regina Palacio Pilatti, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 17 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166642 Nr: 6275-26.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA SQUILLACE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6275-26.2014.811.0055 166642

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: RENATA SQUILLACE

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Renata Squillace, Cpf: 82415722120, 

Rg: 11331569 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), fisioterapeuta, 

Endereço: lugar incerto ou não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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, Ana Regina Palacio Pilatti, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 17 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228765 Nr: 17416-71.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA PRATES CHAPARRO, MARCIA 

PRATES CHAPARRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 17416-71.2016.811.0055 228765

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: MARCIA PRATES CHAPARRO e MARCIA PRATES 

CHAPARRO - ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Marcia Prates Chaparro, Cpf: 

83516263172, Rg: 1149595-2 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a),

 Executados(as): Marcia Prates Chaparro - Me, CNPJ: 02438321000106

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 522,15 (quinhentos e vinte e dois reais e quinze 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 
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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$ 209,20 (duzentos e nove 

reais e vinte 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, Ana Regina Palacio Pilatti, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 17 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165747 Nr: 4628-93.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4628-93.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: OSMAR ZANINI

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Osmar Zanini, Cpf: 00712726829, Rg: 

12584051 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: lugar incerto ou não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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, Ana Regina Palacio Pilatti, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 17 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130608 Nr: 296-88.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALISBURY INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 296-88.2011.811.0055 130608

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: SALISBURY INFORMATICA LTDA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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, Ana Regina Palacio Pilatti, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 17 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182559 Nr: 363-14.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS MARTINS DE LANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS AUTOS N.º 363-14.2015.811.0055 182559

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ISAIAS MARTINS DE LANA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Isaias Martins de Lana, Cpf: 

76317013187, Rg: 11196610 SSP MT Filiação: Jose Martins de Lana e 

Maria Vieira de Lana, data de nascimento: 09/03/1976, brasileiro(a), 

natural de Tangara da serra-MT, , Endereço: lugar incerto ou naõ sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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, Ana Regina Palacio Pilatti, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 17 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58595 Nr: 252-11.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO AUGUSTO DE CAMPOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 193/07 - 58595

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MARIO AUGUSTO DE CAMPOS CARDOSO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Mario Augusto de Campos Cardoso, 

Cpf: 09903961855, Rg: 15931521 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: lugar incerto ou não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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, Ana Regina Palacio Pilatti, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 17 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 180855 Nr: 22808-60.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORSIMIR LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora o benefício de amparo social no importe de 01 (um) salário 

mínimo mensal, desde a data do requerimento administrativo (11/05/2014 – 

fl. 18), com incidência de juros de mora a partir da citação (10/03/2015 - fl. 

39-verso), quanto às parcelas anteriores 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.Considerando a fundamentação retro, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada e, via de consequência, DETERMINO que seja implantado o 

benefício em questão, imediatamente, em favor da parte autora.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, 

deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do 

julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente 

sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da 

Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO 

ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 189368 Nr: 6177-07.2015.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE CRISTOFOLI BARIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 196818 Nr: 12279-45.2015.811.0055

 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: CACILDA ALMEIDA DA SILVA MARCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205483 Nr: 19136-10.2015.811.0055

 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: LIANI GOERCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 
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incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205498 Nr: 19166-45.2015.811.0055

 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: LINDINALVA DE ARAUJO ZIMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205636 Nr: 19289-43.2015.811.0055

 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: CRISTINA SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 
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PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205858 Nr: 19499-94.2015.811.0055

 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: GERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

 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.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206025 Nr: 19588-20.2015.811.0055

 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: DONIZETI LOPES DE BARROS

 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.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)
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Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207875 Nr: 298-82.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA BONADIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208640 Nr: 930-11.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON CARLOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 
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eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209924 Nr: 2011-92.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA APARECIDA BURGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 248075 Nr: 15176-75.2017.811.0055

 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: MARINA SENEM DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOAO COLLE - 

OAB:10.190 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela parte autora 

em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidor público municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que já foi julgada nesta Instância a ação 

coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

(código 197854), sendo certa a legitimidade do mesmo em relação aos 

servidores “lato sensu” , independente de estarem filiados ou não ao 

sindicato(vide Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de 

Instrumento : AI 70053260287 RS ).

 Outrossim, na defesa apresentada pelo Ente Publico, há referência ao 

fato de que os servidores receberiam no final do mês, bem como que 

foram editadas leis posteriores ao marco em questão, reestruturando as 

carreiras municipais. Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL EM 

DECORRÊNCIA DE CONVERSÃO TARDIA DE MOEDA. Cruzeiro real para 

URV. Lei nº 8.880/94. Pedido de implantação de reajuste salarial com 

pagamento de diferenças salariais vencidas. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça apenas os servidores que recebiam seus 

pagamentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão da 

conversão da URV. Comprovação nos autos de que o autor recebia no 

último dia do mês em curso. Inexistência de prejuízo com a conversão. 

Sentença de improcedência que merece ser mantida. Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-RJ; APL 0047780-06.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos 

Santos; DORJ 21/06/2018; Pág. 549)

Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, para 

se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:

1) Juntar aos autos comprovantes das datas em que recebia a 

remuneração à época de conversão para URV, bem como sobre a data de 

admissão no serviço público municipal.

2) Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente ação, haja 

vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva de código 

197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e diante de 

eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.

Anoto que quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da 

coisa julgada da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os 

presentes autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em 

fase recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso diverso.

Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao arquivo 

provisório até o retorno dos autos de código 197854.

Tangará da Serra, 16/08/2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166161 Nr: 5373-73.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WINCK YAMAMOTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5373-73.2014.811.0055 166161

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: WANDERLEY WINCK YAMAMOTO

INTIMANDO(A, S):

 Executados(as): Wanderley Winck Yamamoto, Cpf: 29569737115, Rg: 

1.889187 SSP GO Filiação: Tkehiko Yamamoto e Rosvida Winck 

Yamamoto, data de nascimento: 20/09/1964, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, casado(a), comerciante, Endereço: lugar incerto ou não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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, Ana Regina Palacio Pilatti, técnica 

judiciária,digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110472 Nr: 500-06.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAO BELO-IND. COM. PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 500-06.2009.811.0055 110472

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: GRAO BELO-IND. COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Grao Belo-ind. Com. Produtos 

Alimentícios Ltda, brasileiro(a), Endereço: lugar incerto ou não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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, Ana Regina Palacio Pilatti, técnica 

judiciária,digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109874 Nr: 167-54.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO CESAR RODRIGUES GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 167-54.2009.811.0055 109874

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR RODRIGUES GONZAGA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Caio Cesar Rodrigues Gonzaga, Cpf: 

11113740159, Rg: 15.988.930.- SSP SP Filiação: Caio Pereira Gonzaga e 

Carmem Pereira Gonazaga, data de nascimento: 27/07/1951, brasileiro(a), 

natural de Batatais-SP, casado(a), comerciante, Endereço:lugar incerto ou 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 
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reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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, Ana Regina Palacio Pilatti, técnica 

judiciária,digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182839 Nr: 792-78.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMIR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 792-78.2015.811.0055 – COD.182839

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: LEOMIR NUNES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Leomir Nunes da Silva, Cpf: 07922140053, Rg: 

600295791 SSP RS, brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: 

atualmente em lugar incerto ou não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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, Regiane Gomes de Souza - Técnica Judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151571 Nr: 147-24.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAPIRAPUÃ COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA., 

SEBASTIÃO LUCIO MOREIRA, LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 147-24.2013.811.0055 cód. 151571

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: TAPIRAPUÃ COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. e 

SEBASTIÃO LUCIO MOREIRA e LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Lucrécia Gramulha Moreira, Cpf: 

32616953153, Rg: 5022810 SSP SP Filiação: Carmo Gramulha e Nair 

Dosualdo Gramulha, brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: 

Avenida Brasil, Nº 1945-S, Bairro: Vila Alta ii, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido;

Executados(as): Sebastião Lucio Moreira, Cpf: 13078208834 Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: Avenida Brasil, Nº 2949, 

Bairro: Cidade Alta ii, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido;

Executados(as): Tapirapuã Comércio de Bebidas Ltda., CNPJ: 

01888262000105, brasileiro(a), , Endereço: Av. Brasil, Nº 1945-S, Bairro: 

Vila Alta ii, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 1.306,59 (mil trezentos e seis reais e cinquenta 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$ 603,07 (seiscentos e três 

reais e sete centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 703,52 (setecentos 

e três reais e cinquenta e dois centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 119323 Nr: 9216-22.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BRIGIDA DE ALMEIDA DOMINGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9216-22.2009.811.0055 cód. 119323

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANA BRIGIDA DE ALMEIDA DOMINGO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ana Brigida de Almeida Domingo, Cpf: 

34520600120, Rg: 548.054 SSP MT Filiação: Antonio J. Galvão de Almeida 

e Maria Antonia Lopes, data de nascimento: 15/01/1966, brasileiro(a), 

convivente, professora, Endereço: Rua José Candido Melhorança (24) N 

398-N, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Fica cientificado de 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163768 Nr: 1120-42.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ZILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1120-42.2014.811.0055 cód. 163768

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ZILIO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Carlos Alberto Zilio da Silva, Cpf: 

36924334920 Filiação: Valdomiro Carneiro da Silva e Isolda Zilio da Silva, 

data de nascimento: 11/05/1957, brasileiro(a), natural de Clevelandia-PR, 

casado(a), comerciante, Endereço: Rua 14-A, 263-W, Bairro: Jardim 

Tangrá I, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Fica cientificado de 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183364 Nr: 1446-65.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANIA MARIA PERES TEOFILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1446-65.2015.811.0055 – COD.183364

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ROSANIA MARIA PERES TEOFILO

INTIMANDO(A, S): Leomir Nunes da Silva, Cpf: 07922140053, Rg: 

600295791 SSP RS, brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: 

atualmente em lugar incerto ou não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 
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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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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, Regiane Gomes de Souza - Técnica Judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230756 Nr: 19236-28.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLI DALMASO

 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 19236-28.2016.811.0055 cód. 230756

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: DERLI DALMASO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Derli Dalmaso, Cpf: 52532739991, Rg: 

3653431-1 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Francisco 

Ferreira Ramos 171-N, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Fica cientificado de 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63212 Nr: 4732-32.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLESIOMAR FERREIRA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4732-32.2007.811.0055 cód. 63212

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: CLESIOMAR FERREIRA DA SILVA SANTOS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Clesiomar Ferreira da Silva Santos, 

Cpf: 78521106149, Rg: 29460468 SSP MT Filiação: Maria Aprecida da Silva 

e Dornetil Marques dos Santos, data de nascimento: 18/11/1977, 

brasileiro(a), natural de Britania-GO, solteiro(a), vendedor, Endereço: Rua 

01 Nº 1510-, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Fica cientificado de 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21272 Nr: 384-10.2003.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMAR CORREA DE MORAES

 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 384-10.2003.811.0055 cód. 21272

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: UNIÃO

PARTE REQUERIDA: DILMAR CORREA DE MORAES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Dilmar Correa de Moraes, Rg: 733 694 

ssp GO Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Quadra 204, Lote 05 - Blco A, 

Bairro: Aguas Claras, Cidade: Brasilia-DF, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 565,55 (quinhentos e sessenta e cinco 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$ 252,60 (duzentos e cinquenta e dois 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, 20 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167114 Nr: 7057-33.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO QUIRINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7057-33.2014.811.0055 – COD.167114

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: PEDRO QUIRINO DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): PEDRO QUIRINO DOS SANTOS, ATUALMENTE EM 

LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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, Regiane Gomes de Souza - Técnica Judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236027 Nr: 2594-43.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENICE APARECIDA CONRADO CUNHA

 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 2594-43.2017.811.0055 236027

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: DENICE APARECIDA CONRADO CUNHA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Denice Aparecida Conrado Cunha, 

Cpf: 42206286149 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Atualmente em lugar 

incerto ou não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 

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$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Fica cientificado de 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 
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Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Ana Regina Palacio Pilatti, técnica 

judiciária,digitei.

 Tangará da Serra - MT, 20 de agosto de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147163 Nr: 6937-58.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS

 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:

 Tendo em vista que houve alteração no preenchimento das RPV'S no 

sistema EprecWeb nos moldes da resolução 458/2017CNJ, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que traga aos autos os 

valores dos honorários sucumbenciais discriminando o quantum relativo 

ao valor corrigido, bem como ao valor dos juros. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147839 Nr: 7673-76.2012.811.0055

 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: MARIA NEUSA LEMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão do trânsito em julgado, intimo o advogado da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias retirar os documentos a serem 

desentranhados da peça inicial, conforme requerimento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 165328 Nr: 3919-58.2014.811.0055

 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: JOSÉ JAIME BOCKHORNY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125203 Nr: 4182-32.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 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.: 135261 Nr: 5421-37.2011.811.0055

 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: MARIA DIVINA SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119848 Nr: 9825-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DA SILVA SOUZA

 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:

 Tendo em vista que houve alteração no preenchimento das RPV'S no 

sistema EprecWeb nos moldes da resolução 458/2017CNJ, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que traga aos autos os 

valores dos honorários sucumbenciais discriminando o quantum relativo 

ao valor corrigido, bem como ao valor dos juros. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152393 Nr: 1031-53.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO XAVIER DE FREITAS

 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, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que houve alteração no preenchimento das RPV'S no 

sistema EprecWeb nos moldes da resolução 458/2017CNJ, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que traga aos autos os 

valores dos honorários sucumbenciais discriminando o quantum relativo 

ao valor corrigido, bem como ao valor dos juros. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 211772 Nr: 3447-86.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Certifico que a sentença transitou em julgado sem que houvesse 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 285637 Nr: 13589-81.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2. Defiro a Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50.

3. Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

4. CITEM-SE os Requeridos para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 49979 Nr: 324-32.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALMERINDO XAVIER COTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ALMERINDO XAVIER COTRIM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, KARLLA CHRISTINE C. F. B. CARVALHO - 

OAB:OAB/MT: 8852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Beutinger de 

Mattos - OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 Processo nº. 324-32.2006 (Cód. 49979)

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino a intimação da parte exequente para 

cumprir o estabelecido na sentença meritória, no que atine a exclusão dos 

débitos que constam nas Certidões de Dívida Ativa de nº 00885/2005, 

00886/2005, 00887/2005 e 00888/2005.

Concedo o prazo de 30 dias para que informe o adimplemento da 

obrigação sob pena de multa diária de 200,00 reais, consoante autoriza o 

artigo 537 do NCPC.

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.: 286006 Nr: 13888-58.2018.811.0055

 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: JANICE BARRETO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feita essas considerações, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita formulado na Inicial. Igualmente, há possibilidade de parcelamento 

das custas em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, com base no art. 98, 

§6º do CPC e art. 468, §7º da CNGC, o que desde já concedo.Intime-se a 

parte autora para o pagamento da 1ª parcela em 10 (dez) dias. As demais 

devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob pena de 

extinção.Transcorrido o prazo, com ou sem pagamento das custas, nova 

conclusão. Intime-se, Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 143754 Nr: 3319-08.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENZON & SIQUEIRA LTDA, THYELE 

FERREIRA LORENZON, CLARICE MARIA LONDERO TKATSHC, 

VANDERLUCIA FERNANDES DOS SANTOS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº. 3319-08.2012 – Cód. 143754

SENTENÇA

 Trata-se de Execução Fiscal, proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Lorenzon & Siqueira Ltdae Outros, devidamente qualificado nos 

autos.

Após a citação dos requeridos a exequente manifestou nos autos 

informando que houve o parcelamento do débito, requerendo a suspensão 

do feito. Não obstante, devido ao não pagamento integral das parcelas, a 

exequente manifestou-se pelo prosseguimento do feito às fls. 242/25, 

ocasião em que foi deferida a penhora on-line nas contas dos executados 

(fls. 26/27).

Já as fls. 31 o exequente vem aos autos informar que houve o pagamento 

total do débito, pleiteando pela extinção da ação. A parte executada 

manifestou-se as fls. 33 requerendo a devolução dos valores constritos 

nos autos.

É o relatório.

O pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional.

 Consequentemente, adimplida a obrigação tributária objeto da execução, 

deve-se determinar a extinção da demanda judicial nos moldes do art. 924, 

II do CPC.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, em virtude 

do pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

 Condeno o executado em custas judiciais.

Proceda-se com a expedição de alvará para levantamento dos valores 

penhorados nos autos em favor do executado, devendo este ser intimado 

para informar conta para depósito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com as 

devidas cautelas de praxe.

 Tangará da Serra/MT, 13 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 190729 Nr: 7245-89.2015.811.0055
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº. 7245-89.2015 – Cód. 190729

SENTENÇA

 Trata-se de Execução Fiscal, proposta pela Fazenda Pública Municipal em 

face de Claro SA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Após sua citação a requerida manifestou nos autos, informando o 

depósito do valor executado. Não obstante, por entender que o valor 

depositado era inferior ao valor da dívida, o Município pleiteou a penhora 

do valor remanescente ou a penhora de veículos via Renajud, o que foi 

efetivado às fls. 31.

Posteriormente às fls. 38/41 a executada vem aos autos informar que 

houve um equívoco no cálculo apresentado pela exequente, efetuando 

novo depósito e requerendo a liberação do veículo constrito.

Já as fls. 51/53 o exequente vem aos autos informar que houve o 

pagamento total do débito, pleiteando pela extinção da ação e requerendo 

o levantamento do valor depositado e devolução do valor excedente à 

executada.

É o relatório.

O pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional.

 Consequentemente, adimplida a obrigação tributária objeto da execução, 

deve-se determinar a extinção da demanda judicial nos moldes do art. 924, 

II do CPC.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, em virtude 

do pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

 Condeno o executado em custas judiciais.

Proceda-se com a expedição de alvará para levantamento dos valores 

depositado nos autos em favor da exequente e da executada, conforme 

requerido nos itens a) e b) de fls. 52.

Na presente data efetuei a retirada da constrição efetivada via Renajud, 

conforme anexo.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com as 

devidas cautelas de praxe.

 Tangará da Serra/MT, 15 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135420 Nr: 5610-15.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR DOLCE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:APELAÇÃO CÍVEL - (...) - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - 

APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera administrativa não 

implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 26 da Lei 

6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), sendo 

devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à liquidação 

do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes 

da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o débito 

administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta firme do 

constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os honorários 

advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, 

devendo as custas, nesse caso, ser suportadas pela parte que deu 

causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade. 

(...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da 

publicação no DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 15 de agosto de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239828 Nr: 7573-48.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. DOS SANTOS-ME, GILMAR PINA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Autos de Cód. 7573-48.2017 Cód. 239828

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal, em que houve a condenação do executado 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios conforme sentença de 

fls. 23/23v.

Porém o exequente manifestou às fls. 24 que já houve o pagamento dos 

honorários quando da quitação do débito na via administrativa.

Assim, analisando os autos, denota-se a existência de erro material na r. 

sentença. Quanto aos honorários, há informação de que houve o 

pagamento na via extrajudicial, não podendo sequer se cogitar em nova 

cobrança, sob pena de enriquecimento ilícito e ser demandado 

judicialmente, gerando ainda mais gastos para a Fazenda Publica.

Sendo assim, CHAMO O FEITO À ORDEM, e revogo da sentença a 

condenação do executado ao pagamento de honorários. Deverá ser 

desconsiderada a redação anterior, considerando-se o erro material 

devidamente sanado, procedendo-se então, à sua devida publicação.

No mais, a sentença permanecerá inalterada.

Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da serra, 20 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 140004 Nr: 10529-47.2011.811.0055

 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: ANDERSON DE SOUZA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - MT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DE MATO GROSSO, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Departamento Jurídico do 

DETRAN-MT - OAB:, EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - 

OAB:11892/MT, LUCAS OSVIANI - OAB:13920, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184748 Nr: 2493-74.2015.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGENIO DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.

Intimem-se as partes da resposta do Banco Central às fls. 96/97, 

colacionando-se o prazo de 15 dias para manifestação.

Deverá ainda o requerido informar os motivos da exclusão da anotação no 

CCF do cheque em comento em 22/02/2013, apresentando a 

documentação atinente aos trâmites realizados.

Com as respostas ou decorrido o prazo, renove-se a conclusão para 

julgamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227328 Nr: 16145-27.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHDOL, JOSEFA RUIZ LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Considerando o pedido retro e a proximidade da perícia já designada, 

defiro a dilação para pagamento dos honorários periciais somente pelo 

prazo suplementar de 10 (dez) dias.

No mais, aguarde-se a realização da perícia e cumpram-se as demais 

determinações às fls. 69/70.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 19818 Nr: 2978-31.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Vistos.

Considerando que o registro nº 12 da matrícula nº 14368 transferiu a 

integralidade do bem por dação em pagamento ao terceiro adquirente Felix 

Humberto Simoneti (fl. 393/v), suspendo por ora a expedição da avaliação 

do imóvel e determino a intimação das partes para manifestação, no prazo 

legal, quanto a manutenção da penhora no imóvel em comento.

Outrossim, diligencie-se junto ao Cartório de Registros sobre a resposta 

do ofício de fl. 398, dado o transcuro de grande lapso temporal sem 

resposta.

 Com a resposta do ofício e manifestação das partes, renove-se a 

conclusão.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 169372 Nr: 10298-15.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o exposto pelo exequente às fls. 131/132, tendo em 

vista que o executado possui expectativa de percebimento de valores em 

processo de execução junto ao Juízo da Segunda Vara Cível desta 

Comarca. Assim, DEFIRO a penhora de eventual crédito pertencente ao 

executado na ação de nº 12125-61.2014.811.055 – cód. 170763, em 

trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca.

Neste passo, a penhora deverá respeitar o limite atualizado do débito 

indicado à fl. 133, no valor de R$ 2.220,59 (dois mil, duzentos e vinte reais 

e cinquenta e nove centavos), e ser averbada, com destaque, nos autos 

pertinentes ao direito e na presente ação, nos termos do art. 860 do CPC, 

realizando o Juízo da 1ª Vara a intimação do executado para, querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Nestes termos, proceda-se o necessário para cumprimento da medida 

perante o Juízo da 1ª Vara Cível.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225948 Nr: 14992-56.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 15(quinze) dias, para a que 

a parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.80

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153712 Nr: 2373-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT, 

SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BONATTO - OAB:54585 

OAB/PR, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22165/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT

 Intimação do executado do alvará eletrônico n. 424572-5/2018, valor R$ 

1.171,16 Benificiário Jair Demetrio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 176183 Nr: 18241-83.2014.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/MT 8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão movido por Banco Bradesco S/A 

em face de Eliane da Silva Gregório, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Praticados vários atos processuais, o exequente informou o pagamento 

integral do contrato objeto dos autos, pugnando pela extinção do feito e 

baixa da restrição judicial do veículo (fl. 76).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 
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finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, visto que o executado obteve a extinção 

total da dívida.

Ante a inexistência de restrição, deixo de proceder à expedição de 

determinação nesse sentido.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148799 Nr: 8720-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON WAGNER RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV VALE - REDE RECORD, SILVIO JOABE 

DELMONDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de penhora e 

avaliação, por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265129 Nr: 28556-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELIO PESTANA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 

3º do Decreto-lei 911/69, consolidando a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do veículo objeto dos autos, nas mãos do proprietário fiduciário, 

tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.Condeno o 

requerido a efetuar o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, corrigidos desde o 

ajuizamento, considerando-se a singeleza da lide, seu caráter repetitivo e 

a ausência de resistência.Proceda-se a baixa da restrição incluída à fl. 

28.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Publique-se, 

registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218793 Nr: 8933-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ NERES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN SZKOLNI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON GARCIA SANTOS - 

OAB:OAB-SP 267886

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido consignatório formulado 

por Juarez Neres de Almeida em desfavor de Mirian Szkoli da Silva, 

confirmando os efeitos da liminar deferida às fls. 28/29, para declarar 

quitado o débito oriundo da compra e venda de uma grelha de churrasco 

no valor de R$ 189,99 e determinar a retirada de quaisquer anotações de 

cobrança protestos e inclusão do nome dos requerentes nos órgãos de 

proteção ao crédito referente as parcelas adimplidas em Juízo.A título de 

sucumbência, e com fulcro no princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em R$500,00, com fundamento no §8º do 

artigo 84 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se 

suspensa em razão da gratuidade deferida.Proceda-se o levantamento 

dos valores depositado nos autos em favor da requerida, atentando-se 

aos dados bancários fornecidos à fl. 61V.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos com as cautelas de estilo.Publique-se, registre-se, 

intime-se e se cumpra.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 108907 Nr: 7554-57.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS HILGENBERG, SILVIA 

MARIA BRANDTNER HILGENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Vistos,

Inviável a aplicação das medidas previstas no artigo 774, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, visto que os executados se manifestaram 

nos autos acerca da inexistência de outros bens.

Outrossim, considerando-se que a realização de pesquisas junto ao 

sistema BacenJud (fls. 135 e 247) restaram infrutíferas, indefiro o novo 

pedido de penhora via Bacenjud por ausência de fundamentação, sendo 

inviável a reiteração irrestrita das mesmas diligências pelo Juízo sem 

qualquer justificativa da parte credora.

Desse modo, intime-se o exequente para indicar bens penhoráveis ou 

requerer diligências diversas das já realizadas pelo Juízo para 

prosseguimento da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243631 Nr: 11721-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAGNA 

MARIA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:MT 5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerca da 

penhora, ressaltando ao devedor, ainda, que possui o prazo de 10 (dez) 

dias contado da intimação da penhora, para requerer a substituição do 

bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não 

trará prejuízo ao exequente. Proceda-se a avaliação dos bens 

penhorados aos autos, oportunizando manifestação das partes, no prazo 

legal.Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, 

intime-se o exequente para que manifeste seu interesse na adjudicação 

do bem, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876 e 

seguintes do Código de Processo Civil.No mesmo prazo supra, caso não 
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tenha interesse na adjudicação, deverá o exequente se manifestar nos 

termos do artigo 880, do CPC, e caso pugne pela realização da alienação 

por leiloeiro, deverá indicar leiloeiro para a realização da hasta pública, 

caso queira, nos termos do artigo 883, do CPC.Cumpridas com as 

diligências supra, conclusos para fixação dos parâmetros nos termos do 

artigo 880, §1º, e 885, do CPC.Em caso de manifestação negativa deverá 

o exequente dar prosseguimento ao 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194555 Nr: 10541-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARTINS PRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNST & KUNST LTDA ME, GELOMAX 

INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME, REFRIMAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 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 novo pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 145/146 em desfavor dos executados, 

no valor da última atualização nos autos (fl. 147).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

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

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229421 Nr: 17962-29.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FELÍCIO DE OLIVEIRA-ME, ISAQUE 

DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JESSICA MAIRY ALVES TEIXEIRA

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo atualizado do débito, FLS. 

110/111, NO VALOR DE R$382.786,47. Não ocorrendo o pagamento, será 

efetuada penhora e avaliação de bens da parte executada, para 

satisfação do crédito, nos termos do §3º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264788 Nr: 28276-97.2017.811.0055

 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: ANDRÉ LUIZ BORGES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto a conexão da presente 

com a execução código 248377 e ação anulatória código 254178, bem 

como para informar e justificar as provas que pretendem produzir e indicar 

os pontos controvertidos da demanda no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ou com as respostas, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245890 Nr: 13429-90.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença monitória. O exequente em fls. 

46/47, diante da certidão negativa de intimação do executado do mandado 

de execução, requereu a intimação por hora certa eis que o requerido 

Ademir Zuffo estaria se furtando de receber o mandado judicial via de 

seus familiares em razão das reiteradas tentativas de intimação na sua 

residência.

Compulsando os autos e a certidão do oficial de justiça (fl. 45), reputo que 

há indícios de que o executado está se furtando de receber a intimação do 

meirinho.

Assim, renove-se o ato de intimação na residência do executado Ademir 

Zuffo, devendo o Sr. Oficial de Justiça, em caso de não localização do 

executado pelos mesmo motivos elencados na certidão de fl. 45, 

atentar-se para o procedimento previsto no artigo 252 do Código de 

Processo Civil e proceder a intimação por hora certa do executado, 

justificando, inclusive, os fatos que ensejaram ou não a realização da 

intimação por hora certa.

Cumpra-se, expedido o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184804 Nr: 2527-49.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA VIVIAN TAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CÉZAR CLARO, LEANDRA MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O
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 Vistos,

Cuida-se de ação de indenização com obrigação de fazer ajuizada por 

Irma Vivian Tagliari em desfavor de Leandra Magro e outro, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Após homologação de acordo em audiência, o feito foi suspenso (fl. 84). 

Ocorre que a autora veio aos autos (fl. 88) e informou o descumprimento 

da avença, requerendo o prosseguimento do feito.

 Em seguida, pugnou pela designação de nova audiência de conciliação (fl. 

90).

Dispõe o §3º do artigo 3º do Código de Processo Civil que “a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflito deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.

Desse modo, considerando-se que a autora manifestou interesse na 

composição, bem como que ao menos uma tentativa de composição não 

deve ser negada as partes, com o fim de promover maior efetividade na 

resolução da presente lide, reputo importante oportunizar as partes meios 

para tratativas de eventual conciliação e de se apreciar o melhor meio de 

resolução da lide, garantido a efetividade da prestação jurisdicional e a 

composição amigável.

Assim, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 5 de 

setembro de 2018, às 16h00min (MT), devendo os autos serem 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162547 Nr: 14012-17.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EMERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:10647, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos,

Cuida-se de ação monitória ajuizado por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sudoeste do Mato Grosso em face de 

Francisco Emerson da Silva, ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe.

Em manifestação de fls. 176 postula a parte autora pela desistência da 

ação, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276880 Nr: 6475-91.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. DOS REIS & CIA LTDA – ME, JONILTON ALVES 

DOS REIS, ELISANGELA MARIA BOONE BOURSCHEID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Vistos.

Cuida-se de embargos à execução em que os embargantes foram 

intimados para emendar o pedido e comprovar que fazem jus ao 

deferimento da gratuidade da justiça requerida na peça exordial.

Às fls. 36/38, os embargantes emendaram o pedido e reiteraram o pedido 

de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e 

subsidiariamente o pagamento das custas ao final do processo, 

apresentando documentação que entende ser apta a comprovação da 

alegada hipossuficiência.

Todavia, os extratos bancários que os embargantes fazem alusão, não 

estão anexos conforme afirmam.

Assim, concedo novo prazo de 15 dias para emenda com apresentação 

dos extratos dos últimos 03 (três) meses das contas dos embargantes, 

para fins de análise de concessão da gratuidade, do parcelamento ou 

pagamento das custas e taxas judiciárias ao final do processo.

Apresentados os respectivos documentos, renove-se a conclusão.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158828 Nr: 7426-61.2013.811.0055

 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: JOSÉ RUFINO DE LIMA, NILCINEIA GALVÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEY GONÇALVES ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: camila bianchini ferreira 

fernandes - OAB:, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por José Rufino 

de Lima e Nilcineia Galvão de Lima, em desfavor de Luciney Gonçalves 

Alvarenga, objetivando o pagamento da quantia de R$ 4.079,20 definidos 

em sentença condenatória de fls.225.

 Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

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

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264175 Nr: 27807-51.2017.811.0055

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

 PARTE AUTORA: FRANCO ROSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO STURM DA ROCHA - 

OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 [...]Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerca da 

penhora, ressaltando ao devedor, ainda, que possui o prazo de 10 (dez) 

dias contado da intimação da penhora, para requerer a substituição do 

bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não 

trará prejuízo ao exequente. Proceda-se a avaliação dos bens 

penhorados aos autos, oportunizando manifestação das partes, no prazo 

legal.Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, 

intime-se o exequente para que manifeste seu interesse na adjudicação 

do bem, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876 e 

seguintes do Código de Processo Civil.No mesmo prazo supra, caso não 

tenha interesse na adjudicação, deverá o exequente se manifestar nos 

termos do artigo 880, do CPC, e caso pugne pela realização da alienação 

por leiloeiro, deverá indicar leiloeiro para a realização da hasta pública, 

caso queira, nos termos do artigo 883, do CPC.Cumpridas com as 

diligências supra, conclusos para fixação dos parâmetros nos termos do 

artigo 880, §1º, e 885, do CPC.Em caso de manifestação negativa deverá 

o exequente dar prosseguimento ao 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 Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26000 Nr: 2331-65.2004.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, 

RODRIGO BADARO DE CASTRO - OAB:DF 2222A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, Isabel Cristina Guarim da Silva - OAB:6347, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705/MT, PAULO INACIO HELENE 

LESSA - OAB:6571 OAB/MT, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - 

OAB:91.370/SP, Viviana de Castilho Barbosa - OAB:158045

 Intimação do autor do alvará eletrônico n. 426412-6/2018, valor R$ 

250.000,00, Benificiário Rodrigo Badaro Almeida de Castro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158210 Nr: 6807-34.2013.811.0055

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. K. MASIERO SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 Vistos etc.,

Considerando a complexidade dos cálculos apresentados, defiro o prazo 

suplementar de 15 dias ao requerido para manifestação quanto à memória 

do cálculo de fls. 241/244.

Decorrido o prazo, inerte, voltem-me conclusos para deliberação.

Em caso de concordância ou apresentada impugnação, oportunize-se a 

manifestação da parte contrária e após renove se a conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 176776 Nr: 18862-80.2014.811.0055

 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: ADRIANO HERINGER SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA, AGRO OESTE COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698, FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - OAB:29684 RS, 

PATRICIA ALTIERI MENEZES - OAB:62522, TIAGO GALLAS - 

OAB:16888

 Vistos.

Proceda-se a liberação da segunda parcela dos honorários periciais 

depositados nos autos em favor do Instituto de Perícias, observando-se a 

conta indicada no rodapé da petição às fls. 411 e 675. Consigno ainda a 

desnecessidade de aplicação dos prazos definidos no Provimento nº 

68/2018 do CNJ por tratar-se de honorários periciais, valores estes 

incontroversos em face das partes.

Liberados os valores, considerando que já foram apresentadas as 

contrarrazões do recurso de apelação, prossiga o feito em seus ulteriores 

termos remetendo-se os autos ao E. TJMT, nos termos do art. 1.010, § 3º 

do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26628 Nr: 3316-34.2004.811.0055

 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: OSVALDO ANGELO MORIZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Martinez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SOUTO - 

OAB:4231, THIAGO GREGORIO MARTINEZ - OAB:21902/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO GREGÓRIO MARTINEZ 

- OAB:21.902-MT

 Vistos.

Em razão do óbito do requerido, recebo o pedido de habilitação do espólio 

de Wanderley Martinez, representado por seu inventariante Thiago 

Gregório Martinez, nos termos do art. 690 do CPC, conforme termo de 

compromisso juntado nos autos.

Considerando que o desarquivamento do feito fora para extração de 

cópias e que tal diligência não possui qualquer complexidade, indefiro a 

dilação pelo prazo pleiteado, concedendo ao requerido somente o prazo 

legal de 15 dias para nova vista.

Decorrido o prazo, sem devolução dos autos, intime-o para entrega dos 

autos no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 234, §2º do CPC.

Atente-se o cartório quanto a prática dos atos ordinatórios com a devida 

atenção e cautela que o feito prescinde, uma vez que o peticionário de fl. 

279 foi erroneamente cadastrado como patrono do autor e do requerido, 

sendo na realidade patrono somente do espólio.

Com a devolução dos autos, nada mais sendo requerido, devolva-se o 

feito ao arquivo, com as baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 115965 Nr: 6023-96.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEIAS CARLOS VIEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG 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: ILMO GNOATTO - 

OAB:4941/MT, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56526/MG, RICARDO LOPES GODDOY - OAB:14.422-A, SÉRVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos,

Considerando-se que a pericia foi de fato pleiteada pelo autor inexiste 

qualqeur erro material na imputação das custas ao mesmos.

Contudo sendo certo que o mesmo de fato é beneficiário da Justica 

Gratuíta é certo que a fixação dos honorários caso o mesmo ao final 

sucumba, no que tange a pretensão da liquidação, deverão ser arcados 

pelo estado, contudo obsrvando-se as diretrizes da resolução 232/16 

CNJ.

Assim, ofcie-se ao perito nomeado, cientificando-lhe que a parte autora é 

beneficiário da Justiça Gratuida deveno os honorários serem limitados ao 

montante de R$ 370,00, que somente serão exigiveis do Estado ao final do 

processo na medida da sucumbência do autor.

Anuindo o perito com os valores ora arbitrados, prossiga-se o feito em 

seus ulteriores termos, apresentada recusa, voltem-me conclusos para 

substituição do perito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148604 Nr: 8508-64.2012.811.0055

 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: TEREZINHA DE JESUS LUCAS CAMPOS, GILSON 

TEIXEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos,

Considerando-se que a sentença foi clara ao determinar o ressarcimento 

de determinadas taxas e tarifas, bastando a parte credora proceder a 

atualização/correção dos valores pagos a tal titulo, indefiro o pedido 

apresentado pelo requrerido quanto a realização de liquidação, nada 

obstando ao autor a apresentação de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 509 §2 do CPC.

Assim, aguarde-se apresentação de pedido de cumprimento de sentença, 

devidamente instruído com memória atualizada do débito, no prazo de 30 

dias.

Permanecendo o autor inerte, cumpra-se o despacho de fls. 236, 

atentando-se o Cartório para os procedimentos necessários para a 

cobrança das custas devidas pelo requerido na medida de sua 

sucumbência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 205999 Nr: 19556-15.2015.811.0055

 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: ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Vistos,

Considerando-se que o valor dos honorários se mostra proporcial ao 

objeto da demanda e a complexidade da mesma, sendo certo que nenhum 

dos impugnantes apresentou qualquer elemento concreto que indicasse a 

incompatibilidade da proposta ao trabalho, indefiro a impugnação 

apresentadas pelas partes.

Intime-se a parte querida para promover o recolhimento dos honorários, no 

prazo de 15, dias, sob pena, de reputar-se prejudicada a mesma em seu 

desfavor.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147191 Nr: 6967-93.2012.811.0055

 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: SERGIO BENEDITO DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Vistos,

Considerando-se que não foi reconhecida a cobrança de qualquer valor 

abusivo para a fase de normalidade, proceda-se o levantamento dos 

valores consignados, ainda que parciais, pelo autor em favor da instituição 

financeira.

Outrossim, levantado o valor consignado pela instituição financeira, 

aguarde-se a apresentação de pedido de cumprimento de sentença pelo 

prazo de 30 dias instruído com meméria atualizada do débito, 

permanecendo a parte interessada inerte, proceda-se o arquivamento do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147503 Nr: 7302-15.2012.811.0055

 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: MARIA VANDERLEI BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos,

Considerando-se a recalcitrância da instituição financeira requerida, fixo 

preceito cominatório no montante de R$ 100,00 por dia de descumprimento 

até o limite de R$ 10.000,00, fixando o prazo de 30 dias para que o 

requerido renove e encaminhe a documentação necessária para a 

transferência do veículo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144042 Nr: 3629-14.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. F. DA SILVA COMERCIO DE OCULOS -ME, 

DEBORAH FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Ex positis, julgo improcedentes os pedidos aduzidos nos embargos 

monitórios reconhecendo a idoneidade dos documentos que instruíram a 

inicial e JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes na inicial. 

com a obrigação de pagar o débito mencionado na inicial, devidamente 

atualizado e acrescidos de juros legais desde o vencimento do débito, 

determinado, por conseguinte, a conversão do mandado monitório em 

mandado executivo.Condeno ainda os requeridos ao pagamentos de 

custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa, 

observando-se, contudo a suspensão de exigibilidade decorrente da 

gratuidade deferida aos requeridos defendidos pela Defensoria 
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Pública..Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.. P. R. I. C.Tangará 

da Serra, 28 de novembro de 2016Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144042 Nr: 3629-14.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. F. DA SILVA COMERCIO DE OCULOS -ME, 

DEBORAH FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

1. Recebo os embargos, se no prazo, suspendendo a eficácia do 

mandado inicial (parágrafo 4º do art. 702c, CPC). Certifique-se.

2. Intime-se a embargada, na pessoa de seu procurador, para apresentar 

impugnação no prazo de 15 dias, oportunizando-se a manifestação do 

embargante quanto a eventuais preliminares ou documentos apresentados 

pelo embargado

3. Por fim, oportunize-se a manifestação das partes quanto aos pontos 

controvertidos, especificação de provas e interesse em composição.

 4. Após conclusos para eventual saneamento, designação de conciliação 

ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231750 Nr: 20556-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE MORAES

 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:

 Vistos,

Reitere-se a intimação do exequente para apresentar memória atualizada 

do débito no prazo de 30 dias.

Apresentado o cálculo, voltem-me para apreciação dos demais pedidos de 

fl. 73.

Decorrido o prazo, sem manifestação intime-se o exequente pessoalmente 

para sanar a pendência, sob pena de extinção nos termos do art. 485, III e 

§1º do CPC.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254151 Nr: 19962-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEFANT FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de citação por edital, uma vez que não foram esgotadas 

as tentativas de localização do executado, notadamente no endereço 

obtido pela Oficiala de Justiça à fl. 45.

Outrossim, considerando que o processo se encontra paralisado em 

razão do não recolhimento do preparo e retirada da Carta Precatória, 

intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, nos termos do artigo 485, 

§1º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

Frustrada igualmente a tentativa de citação do executado junto à cidade de 

Sinop/MT, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143384 Nr: 2903-40.2012.811.0055

 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: LERIANE FOLLMANN, GFDR, JFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15383, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:mt 

1.1660, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280676 Nr: 9506-22.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANI BEFFART DO 

NASCIMENTO - OAB:89366, NEWTON ZACARIAS PETERMANN 

FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN 

- OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:20300

 Vistos,

Intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir e indiquem os pontos controvertidos da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, concluso para saneamento ou eventual julgamento do feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266218 Nr: 29311-92.2017.811.0055

 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: MARCELO ANTONIO SPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos, Intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem as 

provas que pretendem produzir e indiquem os pontos controvertidos da 

demanda, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, concluso para saneamento ou eventual julgamento do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 53527 Nr: 3173-74.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO - ME, 

PEDRO FERNANDO RIBEIRO, MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 
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TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 Vistos,

Defiro o pedido de dilação de prazo postulado pelo exequente à fl. 334, 

para se manifestar quanto à proposta de acordo ofertada pelos 

executados à fl. 331, bem como as justificativas apresentadas quanto a 

localização do bem penhorado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263189 Nr: 27088-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUTEMBERGUE MONTEIRO PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060, 

WALLYNTON MATIAS MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, PRISCILA BASTOS TOMAZ - OAB:8659/MT, WILSON 

ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 Vistos,

Intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir e indiquem os pontos controvertidos da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264115 Nr: 27750-33.2017.811.0055

 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: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON RIBEIRO RANGEL, ZILMA RIBEIRO 

LOURENÇO RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Vistos.,

Intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir e indiquem os pontos controvertidos da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267546 Nr: 30327-81.2017.811.0055

 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: JOSÉ ADÃO NAITZEL, ROSA MONICA BRITO NAITZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DUARTE SOBRINHO, ARACI MENDES 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Vistos,

Intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir e indiquem os pontos controvertidos da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, concluso para saneamento ou eventual julgamento do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254712 Nr: 20409-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, sem mais delongas e considerando tudo mais o que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nestes autos por 

Portoseg S.A Crédito Financiamento e Investimento em desfavor de 

Agnaldo Pereira de Oliveira, o que faço com fundamento no artigo 3º do 

Dec. Lei 911/69, para o fim de, nos termos dos §§ 4º e 5º do mesmo 

dispositivo legal, confirmar a liminar concedida, consolidando a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do requerente sobre o veículo 

descrito na inicial, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, 

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

Civil.Cumpra-se o autor o disposto no artigo 2º do Dec. Lei 911/69 e 

oficie-se ao DETRAN, comunicando estar o requerente autorizado a 

proceder a transferência a terceiros que indicar.Condeno o requerido nas 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

em favor do patrono adverso, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, devidamente atualizado, levando em conta especialmente 

a singeleza da lide, seu caráter repetitivo e a ausência de resistência.Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, 

inclusive no Distribuidor e após, cumpra-se a presente, em todos seus 

termos.Proceda-se ainda a baixa da restrição incluída à fl. 33.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279924 Nr: 8948-50.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSON BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, no que toca ao pleito de exibição de documentos, OFICIE-SE ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, 

informar se houve a liberação de acesso ao sistema da empresa para os 

usuários. Caso negativo, para que disponibilize o(s) extrato(s) das contas 

existentes no CPF/nome da parte autora.

CITE-SE a parte demandada no endereço indicado na inicial para, no prazo 

legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em que 

deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da parte 

autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

 DEIXO de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170451 Nr: 11675-21.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. CONSTRUTORA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Vistos,

Considerando-se a cessão de crédito de fls. 248/252, proceda-se a 

substituição do polo ativo da ação, com as devidas alterações dos 

patronos na capa dos autos e no sistema informatizado Apolo.

Permaneça o feito em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias.
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Decorrido o prazo, sem a apresentação de pedido de cumprimento de 

sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e as 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140751 Nr: 50-58.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, ANA CAROLINA 

SCARAÇATI - OAB:11166/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:OAB/MT 4667, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:6160-B/MT

 Vistos,

Inicialmente, considerando a concordância do exequente (fl. 179) e a 

ausência de impugnação do executado (fl. 180) HOMOLOGO os laudos de 

avaliação dos imóveis registrados sob as matrículas n.º 24.146 (fls. 

149/163) e 3.893 (fls. 164/173) do Cartório de Registro de Imóveis de 

Tangará da Serra/MT.

Intimem-se os eventuais credores que possuem garantias/constrições já 

vinculadas às mencionadas matrículas, bem como a cônjuge do 

executado, nos termos do artigo 482 do Código de Processo Civil.

Oportunize-se ao exequente manifestação quanto à adjudicação do bem, 

indicação de leiloeiro ou mesmo a realização de venda extrajudicial, 

consignando-se que na ausência de indicação caberá a este Juízo a 

designação de leiloeiro.

Caso o exequente manifeste interesse na adjudicação dos bens, intime-se 

o executado, nos termos do artigo 876, §1º, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

Cumpridas as diligências supra, conclusos para fixação dos parâmetros 

nos termos dos artigos 880 e 885 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283249 Nr: 11708-69.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. P. COMERCIAL DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIAMÃ RENT A CAR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação monitória movida por E. P. Comercial de Material Elétrico 

Ltda. em face de Taiamã Rent a Car Ltda. ME, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 36/38, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 313, inciso II, do Código de 

Processo Civil, suspenda-se os autos até 20/11/2018, nos moldes do 

acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59728 Nr: 1356-38.2007.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON CARDOSO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT 

11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o exequente para que informe se requer a extinção do feito pela 

desistência ou pelo pagamento da obrigação pelo executado na via 

extrajudicial.

Com a reposta, retornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162564 Nr: 14034-75.2013.811.0055

 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: LUIZ CARLOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO TEIXEIRA SOBRINHO, JULIO CESAR 

CAMARGO DE SOUZA, NINFA GUERRA MUNIZ, ESPÓLIO DE SALVADOR 

PEREIRA GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR 

NUNES GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a pendencia informada quanto a realização de memorial 

descritivo do imóvel, defiro a dilação pleiteada, concedendo prazo 

suplementar de 15 dias para apresentação do referido documento.

Outrossim, tendo em vista que a certidão de óbito indica a existência de 3 

filhos do requerente, necessária a regularização da sucessão processual 

uma vez que os filhos do de cujus também possuem legitimidade ativa para 

integrar a lide.

 Assim, intime-se o patrono da parte autora para sanar as irregularidades 

no mesmo prazo da dilação concedida.

Em seguida, sanadas as irregularidades ou decorrido o prazo, voltem-me 

conclusos para as deliberações pertinentes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230466 Nr: 18879-48.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ TRENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURO LEITE, NELSON ANTONIO MELHORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CEZAR TRENTO - 

OAB:28272/PR, TANIA MARA ROGOSKI HORNY TRENTO - 

OAB:44896/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 690, do Código de Processo Civil, recebo o pedido de 

habilitação de fls. 155/173, e por conseguinte, intimem-se os requeridos 

para se manifestarem, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 690, § 

único do CPC.

Consigne-se a suspensão do feito, nos termos do art. 689, do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se, vindo-me conclusos para deliberações 

pertinentes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26549 Nr: 3178-67.2004.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Borges de Moura, APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, CELSO BORGES DE MOURA - OAB:OAB/MT 

9.124, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - OAB:14523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22165/A, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 Vistos,

Inicialmente, oportunize-se manifestação do perito quanto à impugnação 

apresentada pelo executado à fl. 595, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, defiro o pedido de dilação de prazo postulado pelo executado à 

fl. 595, para colacionar aos autos os documentos solicitados pelo perito à 

fl. 589.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 204597 Nr: 18431-12.2015.811.0055

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATÁLIA DE MELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que o processo se encontra paralisado em razão do não 

recolhimento de diligência do Oficial de Justiça, intime-se pessoalmente o 

requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o regular 

prosseguimento do feito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228336 Nr: 16996-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação adjudicação compulsória ajuizado por Fernando de 

Cassio Mello em face de Sita – Sociedade Imobiliária de Tupã para 

Agricultura Ltda, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 120 postula a parte autora pela desistência da 

ação, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 205832 Nr: 19455-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERNANDES DIAS DA SILVA ME, 

OTACIR FERNANDES DA SILVA, BRUNO FERNANDES DIAS DA SILVA, 

ROBSON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Vistos,

Intime-se o requerente informar se requer a extinção do feito pela 

desistência ou pelo pagamento da obrigação pelos requeridos na via 

extrajudicial.

Com a reposta, retornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119458 Nr: 9400-75.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONOR OGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ALVES

 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: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Eleonor 

Ogliari, Marco Antonio de Mello e Ceylla Chrysthyan Custódio de Godoi 

Mello, em desfavor de Lucas Alves, objetivando o percebimento por 

condenação em ação regressiva, condenação por litigância de má-fé e 

honorários de sucumbência.

Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica o executado advertido de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 

523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.
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Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1341 Nr: 134-89.1994.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMIR JOSÉ SIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LT, JOAO GOBBO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:11925, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO - 

OAB:152399/SP, IVAN SZELIGOWSKI RAMOS - OAB:2696-A/MT, 

Marcos Cesar Faria Junior - OAB:MT0022151O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738, ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:3653

 Intimação das partes do cálculo atualizado do contador judicial juntado as 

folhas 1320/1322, bem como do termo de arresto de folhas 1316.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1373 Nr: 177-26.1994.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMIR JOSÉ SIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVI DALLA LIBERA, ELIANE MARTINI DE 

MELO, DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIA LT, SANDRA MARA GOBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO 

- OAB:152399/SP, Marcos Cesar Faria Junior - OAB:MT0022151O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SANTOS - 

OAB:2.739, EURIPES GOMES PEREIRA - OAB:3738, RENATO 

APARECIDO TEIXEIRA - OAB:OAB SP210.678

 Intimação das partes do termo de arresto expedido nos autos as folhas 

1226.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 219693 Nr: 9671-40.2016.811.0055

 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): WALTER DELFINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para, no prazo legal, apresentar o endereço atualizado 

do requerido, bem como manifestar quanto a certidão do oficial de justiça: 

Certifico, que no dia 06.08.2018, diligenciei na Rua 06-A, centro, não 

localizando o estabelecimento n.69-W. No dia 07.08.2018, diligenciei na 

Rua 06-A, Jd. Acácia, também não localizando o estabelecimento n. 

175-W. Não foi possível citar o devedor Sr. WALTER DELFINO SILVA, em 

virtude da não localização do devedor e de seus endereços constantes 

no mandado. Devolvo para que o autor informe se há endereço de local de 

trabalho ou algum ponto de referência do onde o devedor possa ser 

localizado. Devolvo para os devidos fins

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261042 Nr: 25664-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BENEDITO FERMINO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar o endereço atualizado do requerido, 

bem como para manifestar quanto à certidão do oficial de justiça. Certifico 

que no dia 06.08.2018, diligenciei na Av. Brasil, centro, e lá, não foi 

possível citar o Sr. RAFAEL BENEDITO FERMINO LOPES, diante da não 

localização do estabelecimento n. 1621, nesta diligência. Devolvo para que 

o autor informe se há endereço de local de trabalho ou algum ponto de 

referência(setores N,S,W e E) onde o devedor possa ser localizado. 

Devolvo para os devidos fins

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254137 Nr: 19961-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar o endereço atualizado do requerido, 

bem como manifestar quanto à certidão do oficial de justiça: que em 

cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara 

Cível e extraído dos autos acima identificados, dirigi-me ao endereço 

mencionado no r. mandado, mas NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER COM A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo indicado. Certifico que diligenciei ao 

endereço descrito no mandado, por inúmeras oportunidades, mas não 

localizei o veículo, tampouco a requerida. Diligenciei ainda as locais de 

grande movimentação de carros, quais sejam: supermercados, shoppings, 

oficinas, mas em nenhum destes locais obtive êxito em localizar o bem 

objeto desta busca e apreensão, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274488 Nr: 4578-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDSON DA COSTA FLOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, sem mais delongas e considerando tudo mais o que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nestes autos por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A em desfavor de Jedson da Costa 

Flor, o que faço com fundamento no artigo 3º do Dec. Lei 911/69, para o 

fim de, nos termos dos §§ 4º e 5º do mesmo dispositivo legal, confirmar a 

liminar concedida, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva 

do requerente sobre o veículo descrito na inicial, julgando extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se o autor o disposto no artigo 2º do 

Dec. Lei 911/69 e oficie-se ao DETRAN, comunicando estar o requerente 

autorizado a proceder a transferência a terceiros que indicar.Condeno o 

requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios em favor do patrono adverso, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, levando em conta 

especialmente a singeleza da lide, seu caráter repetitivo e a ausência de 

resistência.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as 

anotações de estilo, inclusive no Distribuidor e após, cumpra-se a 

presente, em todos seus termos.Proceda-se ainda a baixa da restrição 

incluída à fl. 24.Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281624 Nr: 10339-40.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento de R$ 13,38 (treze 

reais e trinta e oito centavos) pendente de pagamento conforme protocolo 

134.719 de 07/08/2018, podendo ser pago perante a recepção do cartório 

ou via deposito bancário na conta corrente n. 162-6, agencia n. 2086 da 

Caixa Econômica Federal, em nome do cartório do 1º oficio de Tangara da 

Serra MT, devendo ser confirmado para procedermos à baixa e repasse 

ao FUNAJURIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7568 Nr: 70-06.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAJARÁ REVENDEDORA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANCHES, ESPOLIO DE 

MARIA PERPÉTUA DA SILVA SANCHES, MARIA OLGA DA SILVA 

SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Barra do Bugres MT, devendo, no 

ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, bem como, 

instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 

dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 112312 Nr: 2496-39.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. W. SERVIÇOS DE COLHEITAS E 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

no endereço Av, Brasil, 2123, Jardim Europa, nesta comarca, cujo 

deposito será efetuado por meio de Guia de diligencia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168285 Nr: 9207-84.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA CRISTINA MORESCHI 

- OAB:6.800 OSAB-MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NOS VALORES DE R$ 

486,50, 22,05 E 20,83 REAIS, OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ 

COMPROVAR, SE FOR O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS 

INDISPONÍVEIS SÃO IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA 

PENHORA (NCPC, ART. 854, §3º, INCISOS I E II)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203226 Nr: 17284-48.2015.811.0055

 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: PAULA REGINA TATSCH, SERGIO LEONARDO TATSCH 

PEREIRA, SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 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: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

528/537, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153011 Nr: 1678-48.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR MASSAN NICHOLS, RAFAEL 

MASSAN NICHOLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANDOVAL DE MELLO 

FRANCO - OAB:137258, JULIO CRISTIAN LAURE - 

OAB:OAB/SP-155.277, Maria Lucia Vicenty Lozovey Buzato - OAB:PR 

6997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR MASSAN 

NICHOLS - OAB:OAB/MT 11.270, Maria Lucia Vicenty Lozovey 

Buzato - OAB:PR 6997

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NOS VALORES DE R$ 

729,81, 33,01, 74,34, 20,83 E 0,43 REAIS, OCASIÃO EM QUE O 

EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE FOR O CASO, QUE AS 

QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO IMPENHORÁVEIS E/OU 

EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, §3º, INCISOS I E II)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59988 Nr: 1618-85.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER, JANY 

TERESINHA LONDERO SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, 

JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Intimação dos executados para manifestarem, no prazo legal, sobre o teor 

da petição juntada as folhas 323/384.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194555 Nr: 10541-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARTINS PRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNST & KUNST LTDA ME, GELOMAX 

INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME, REFRIMAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

4.646,45 REAIS, OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ 
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COMPROVAR, SE FOR O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS 

INDISPONÍVEIS SÃO IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA 

PENHORA (NCPC, ART. 854, §3º, INCISOS I E II)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200626 Nr: 15220-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENER MAX OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIZ TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Intimação das partes para manifestarem quanto à satisfação do débito ou 

sobre a existência de débito remanescente, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 232455 Nr: 21498-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MENDES PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação, 

no endereço rua 15A, 1435 W, Jardim Itália, cujo depósito será efetuado 

por meio de Guia de diligência emitida exclusivamente pelo portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 236647 Nr: 3483-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIEDSON JOSÉ VANNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

no endereço Av, Cuiabá, 323 E ou Rua Olívio de Lima, 660 W, nesta 

comarca cujo depósito será efetuado por meio de Guia de diligência 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 236647 Nr: 3483-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIEDSON JOSÉ VANNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Diamantino-MT para Citação, 

devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, 

bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181534 Nr: 23655-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BASILE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA ZANCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, JULIERME ROMERO - OAB:6.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar o endereço atualizado do executado, 

bem como manifestar quanto à certidão do oficial de justiça de folhas 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109148 Nr: 7791-91.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:OAB/MT 17209-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 475.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21088 Nr: 284-55.2003.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Antonio Rotava, JULIO CESAR MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BATTISTELLA - 

OAB:16839

 Intimação das partes do auto de adjudicação expedido nos autos as 

folhas 236, devendo o credor comparecer neste juízo da quinta vara Cível 

para assina-lo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258118 Nr: 23322-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLAN RANIERI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o 

determinado à fl. 52, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, 

inciso I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Custas e despesas pela parte autora.Ante a inexistência de 

angularização processual, deixo de promover a condenação de 

honorários advocatícios.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118812 Nr: 8784-03.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA COMPARECEREM 

PERANTE O DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

BRASNORTE-MT, NO DIA 03/09/2018, AS 14:00 HORAS, PARA A 

INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA PARTE REQUERIDA 

FABIO TEIXEIRA RAMOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184757 Nr: 2509-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE MÉDICA VIDA E SAÚDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

INTELIGENTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT

 Vistos,

Considerando-se o pedido retro, defiro a pesquisa de veículos em nome 

do executado via RENAJUD, a qual restou infrutífera, consoante extrato 

anexo.

Por outro lado, analisando detidamente aos autos, verifica-se que não 

houve o esgotamento das diligências para tentativa de localização de bens 

pertencentes ao executado, sendo certo que se faz necessário, inclusive, 

a realização de consultas perante os Cartórios de Registros de Imóveis na 

Comarca na qual reside o executado, e nas demais que porventura 

possam ser encontradas bens em seu respectivo nome.

Assim, indefiro, por ora, o pedido de diligência junto ao sistema INFOJUD, 

ante a excepcionalidade da medida, postergando sua análise para após a 

comprovação de esgotamento das diligências para tentativa de localização 

de bens em nome do executado, notadamente certidões dos Cartórios de 

Registro de Imóveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil de 2015, suspenda-se o feito, nos termos do 

artigo 921, inciso III, § 1º, 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 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2805 Nr: 935-63.1998.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN LUIZ LANZIANI-ME, MARIO FERNANDO 

BALESTIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor dos 

documentos de folhas 422/424.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227325 Nr: 16141-87.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON PEDROZO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o postulado pela parte autora à fl. 57, defiro diligência 

perante os sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça para tentativa de 

localização de endereço atualizado de Gleison Pedrozo Daniel, com o fim 

de auxiliar na busca pelo bem objeto da lide.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para proceder à busca e apreensão do veículo, 

procedendo-se, posteriormente, a citação do requerido, com as 

advertências legais.

Frustrada igualmente, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Por fim, determino que as informações obtidas pelo sistema Infoseg sejam 

mantidas em pasta própria, ante o sigilo dos mesmos.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 189181 Nr: 5992-66.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FIRMINO DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 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.: 286876 Nr: 6210-75.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SABAS ALVES FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DA SILVA COSTA - 

OAB:23320/O

 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.: 260290 Nr: 25047-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 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.: 215594 Nr: 6502-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MACIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos,

Considerando os endereços acostados à fl. 108, designo audiência para o 
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dia 03/09/2018, às 15h15 min.

Procedam-se as intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 204671 Nr: 18532-49.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 21/09/2018 às 

16 horas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 161552 Nr: 12254-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACOLLY CARVALHO DE ALMEIDA, BRUNO 

MUNIZ MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, REGIS DE ANDRADE CARDOSO - 

OAB:OAB/SP 255-236

 Vistos. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Walisson Silva 

Emburana e Pablo dos Santos Teixeira. Dou por encerrada a instrução 

processual. No mesmo passo, dê-se vistas dos autos as partes para que 

no prazo de 05 (cinco) dias apresentem suas derradeiras alegações finais 

por escrito Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 232587 Nr: 21585-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, JAQUELINE 

MARCELINA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SODEIRO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERI AP. REDIVO VIEIRA - 

OAB:24785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA NO PRAZO DE CINCO 

(05)DIAS, APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 268020 Nr: 30929-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06-A, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o acusado Davison Vasconcelos 

Moraes, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c 

226, inciso II, c/c art. 71 (por duas vezes), todos do Código Penal, todos 

do Código Penal.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada ao réu condenado para o delito em tela.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal é 

a de reclusão, de oito (08) a quinze (15) anos.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais em anexo.

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social do réu.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos propulsores da vontade criminosa, embora injustificáveis, são 

próprios do arquétipo penal.

 As circunstâncias são próprias do crime.

 As consequências do delito não foram graves.

 O comportamento da vítima não contribuiu para a execução do delito.

 Dessa forma, FIXO a pena base em 08 (oito) anos de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, não há circunstâncias 

atenuantes.

 Por outro lado, verifica-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, em razão da coabitação, sem prejudicar o 

aumento de pena na terceira fase do artigo 226, inciso II, do mesmo 

Código, por não se configurar bis in idem, conforme a jurisprudência do 

STJ:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. 

NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA 

DA PENA.

APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, f, DO 

CÓDIGO PENAL E DA CAUSA DE AUMENTO ESPECÍFICA DO ART. 226, II, 

DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DO ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O 

Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela 

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a 

impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, 

prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a 

utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos 

de flagrante ilegalidade. - Não há bis in idem na incidência da agravante 

genérica do art. 61, inciso II, alínea f, e na causa de aumento específica do 

art. 226, inciso II, ambas do Código Penal, uma vez que as instâncias 

ordinárias fundamentaram a aplicação da agravante na coabitação e, 

quanto à causa específica, apontaram a condição do acusado ser pai das 

vítimas, mantendo com as menores o vínculo familiar expresso no pátrio 

poder, cuja relação de prevalência é totalmente diversa da relação de 

coabitação. Com efeito, não é condição de coabitação a relação de 

ascendência, ou vice versa, demonstrando, assim, tratar a lei de 

situações totalmente distintas. Precedentes desta Corte. - Habeas corpus 

não conhecido. (HC 336.120/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017)

 Diante do exposto, EXASPERO a pena intermediária para 09 (nove) anos 

e 04 (quatro) meses de reclusão.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, pelas razões já constantes 

nesta sentença, APLICO a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso 

II (in fine), do Código Penal, ALCANÇANDO a pena de 14 (quatorze) anos 

de reclusão.

Ato contínuo, é de se aplicar a causa de aumento da continuidade delitiva, 

pelas razões já expostas nesta sentença, utilizando do patamar de 1/6, 

pois, praticada por duas vezes contra a vítima -, nos termos do artigo 71 

do Código Penal, ELEVANDO-SE a pena para 16 (dezesseis) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão.

 A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime FECHADO, 

consoante artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Nos termos do art. 44, inc. I, CP, inviável a substituição ante a quantidade 

da pena e a violência perpetrada.

Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade insta observar que “a 

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia 

constitucional da presunção de inocência.” (Súmula nº 09 do STJ). Desse 

modo, entendo que o condenado deve permanecer preso até o julgamento 

de eventual recurso, máxime porque permaneceu preso durante toda a 

instrução processual, sendo a meu ver, um contrassenso colocá-lo em 

liberdade neste momento, tendo em mira ainda o regime imposto para o 

cumprimento da pena, e se fazem presentes, com base em fatos 

concretos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, como já 

destacado nas decisões anteriores que ficam fazendo parte integrante 

desta sentença.

 Nessa direção apontam os seguintes julgados.

 PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTEMPESTIVIDADE. RÉU SENTENCIADO EM 

16 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. NEGADO 
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O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA 

MANTIDA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA 

NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETO. MODUS 

OPERANDI. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. I - O presente 

recurso foi interposto apenas em 19/6/2017, quando já expirado o prazo 

de 5 (cinco) dias previsto no artigo 30 da Lei 8.038/1990, razão pela qual é 

intempestivo. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já 

que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real 

indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou 

a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 

III - Na hipótese, a sentença condenatória, que manteve o decreto 

preventivo, encontra-se devidamente fundamentados em dados concretos 

extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente 

acarretaria risco à ordem pública, notadamente por se tratar de réu que 

abusava sexualmente de vítimas menores de 7 e 9 anos de idade, no 

interior de seu estabelecimento comercial, revelando a indispensabilidade 

da imposição da medida extrema não apenas para garantia da ordem 

pública, como também da futura aplicação da lei penal, ante o risco 

iminente de reiteração criminosa. Recurso ordinário não conhecido. (RHC 

87.377/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

17/08/2017, DJe 25/08/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 

AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. 

PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. 

PRESENÇA. NEGATIVA DE COMETIMENTO DO DELITO. INVIABILIDADE DE 

EXAME NA VIA ELEITA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. 

CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. 

PERICULOSIDADE SOCIAL DO ENVOLVIDO. REINCIDÊNCIA POR DELITO 

DA MESMA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE COIBIR NOVAS PRÁTICAS 

ILÍCITAS. RISCO EFETIVO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A 

INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA 

FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES 

ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE. RECLAMO 

IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova 

concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas 

apenas indícios suficientes desta, que se fazem presentes, assim como 

os da materialidade, tanto que o réu foi condenado pela prática do delito de 

estupro de vulnerável consumado. 2. A análise acerca da negativa de 

cometimento do delito é questão que não pode ser dirimida em recurso 

ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das 

provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via 

sumária eleita. 3. Não há ilegalidade na ordenação da prisão preventiva 

quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação 

se mostra necessária a bem da ordem pública, dada a reprovabilidade 

excessiva da conduta do agente e seu histórico criminal. 4. Caso em que o 

recorrente foi condenado pela prática de estupro de vulnerável, em que, 

durante oito meses no âmbito doméstico, constrangeu a neta de sua 

companheira, que tinha 7 (sete) anos à época dos fatos, praticando com 

ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sendo de relevo 

destacar que, após a consumação dos abusos sexuais, ameaçava 

causar mal grave à mãe da ofendida, se fosse delatado. 5. O fato de o 

agente ser reincidente em delito da mesma espécie do tratado nos 

presentes autos é circunstância que revela que não é neófito na vida 

criminal, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, 

sobretudo porque se encontrava em cumprimento de pena em regime 

diverso do fechado quando do cometimento do presente delito, 

autorizando a preventiva. 6. A orientação pacificada nesta Corte Superior 

é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de 

recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, 

se persistem os motivos para a segregação preventiva. 7. Indevida a 

aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se 

justificada na periculosidade do agente, bem demonstrada pelas graves 

circunstâncias em que ocorrido o delito, evitando-se ainda a reprodução 

de fatos criminosos de igual natureza. 8. Recurso ordinário improvido. 

(RHC 71.562/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

18/10/2016, DJe 26/10/2016)

 Sendo assim, NÃO LHE CONCEDO A POSSIBILIDADE DE APELAR EM 

LIBERDADE.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durar 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 e à 

Vara de Execuções Penais desta Comarca, expedindo-se a guia de 

execução definitiva.

 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).

 EXPEÇA-SE a competente guia de execução provisória de pena, antes 

mesmo do trânsito em julgado da presente sentença, em total 

conformidade com a Súmula 716 do STF:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a 

aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do 

trânsito em julgado da sentença condenatória.”

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 07 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 210838 Nr: 2700-39.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIJALMA HERCULES DOS SANTOS, MOISES 

ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éder Junior Matt - OAB:3660

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) DECLARO 

ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público e, posteriormente, à Defesa, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 2) Por fim, uma vez tudo 

cumprido, façam os autos CONCLUSOS para prolação de sentença. 

CUMPRA-SE”.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DE SOUZA GARCIA SGUAREZI (REQUERENTE)

JUNIO CESAR DE NORONHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/10/2018, às 13h45min, 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: 1002021-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS (ADVOGADO(A))

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (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 29/10/2018, às 16h15min, 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: 1002025-88.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA (ADVOGADO(A))

RICELLY LAIZ DE FREITAS (REQUERENTE)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES (ADVOGADO(A))

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/10/2018, às 17h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JONAS SGUAREZI (REQUERENTE)

JUNIO CESAR DE NORONHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/10/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012199-08.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA (EXEQUENTE)

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLESSIA SILVA BRITO (EXECUTADO)

 

Certifico que no Sistema consta o valor R$ 3.793,72 vinculado aos 

presentes autos. Certifico mais, que com exceção do valor depositado no 

id 14749168, a Parte Executada foi intimada para apresentação de 

Embargos à Execução e se manteve inerte. INTIMO a Parte Exequente para 

manifestação, nos termos da decisão.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002037-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SORAYA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

GILBERTO LEITE DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial dos reclamados, a fim de 

que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do 

conteúdo da petição inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, 

certifique-se e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000100-91.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

DAN TOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH ALVARENGA DE MATOS (EXECUTADO)

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Intimo a Parte Exequente, por meio de seu procurador, para manifestação 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012292-68.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR ANDRADE FERREIRA (REQUERIDO)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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, 20 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GREGORIO BATISTA (REQUERENTE)

SIMONE CARNEIRO CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OXIGENIO UNIAO LTDA - ME (REQUERIDO)

ASSOC BEN ASSISTENCIAL HOSPITAL DAS CLINICAS DE DENISE 

(REQUERIDO)

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

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, 20 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 
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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, 20 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CAETANO DUARTE (REQUERENTE)

CAROLINE GALDINO BARREIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 20 de Agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

WANUBIA DA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 20 de Agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TV FONTE AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELITI RESTAURANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se a devolução do AR expedido para citação/intimação 

do reclamado. Caso tenha ocorrido a regular intimação, conclusos para 

deliberações. Caso contrário, 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. Tangará da Serra/MT, 17 de agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000141-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

UNIMED SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010482-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HIGINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ELAINE JOSEFA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLI NUNES VIEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seu procurador, para manifestação no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002008-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES FRANCISCO DOS SANTOS (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) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) 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 ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda 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). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, 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, 20 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002011-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PABLO EDSON DA SILVA RAIMUNDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Nos cálculos do Id 14749498, foram utilizados juros compostos, 

parâmetro proibido pela Lei de Usura - Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 

1933. Deverá 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 15 dias, emendar à inicial juntando demonstrativo atualizado 

do débito, observando fielmente os parâmetros legais, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de Agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001717-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI APARECIDA REDIVO VIEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Embora conste na petição inicial o Estado de Mato Grosso como 

legitimado passivo, referida parte não consta registrada no sistema PJe e 

por esse motivo não foi intimado para se manifestar consoante 

determinado no despacho de Id 14338816. Assim, proceda-se a inclusão 

no sistema PJe do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda e 

o intime para se manifestar nos termos do despacho proferido no Id 

14338816. Após, conclusos para análise do pedido de medida de 

urgência. Tangará da Serra-MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-68.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KETURI RODRIGUES CHABUDE (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000853-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PEREIRA FARIAS (REQUERENTE)

GILMAR BENTO DE SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1249 (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manfiestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ROSA DIAS (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seu procurador, para manifestação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO (ADVOGADO(A))

DEIBER WAIGHT THOMAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010518-08.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. SIMONETI - ME (EXEQUENTE)

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT (ADVOGADO(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRTUAL BRASIL ON LINEX LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seu procurador, para manifestação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011246-15.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

CARLA BARBIERI FERNANDES (ADVOGADO(A))

DIRCEU FREITAS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KERLEY LUCRECIA DA SILVA (REQUERIDO)

EDESIO DO CARMO ADORNO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DISVECO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que, decorreu o prazo sem a satisfação voluntaria do débito, pela 

parte executada. Intimo a parte Autora, para requerer o entender de direito 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMILSON ARIABO QUEZO (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de bloqueio de valores, 

necessário que seja apresentado demonstrativo atualizado do crédito. 

Porém, no cálculo a ser apresentado, o exequente deverá observar que 

no cálculo do Id 14840411, foram utilizados valores (R$ 9.200,00) e 

períodos de correção não determinados na sentença. 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. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 20 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ARAMIS JOSE RIBEIRO DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamada 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))
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HUMBERTO ZANINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 20 de Agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 103629 Nr: 2462-98.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERICO VILHAGRA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Requerente por meio de seu advogado, para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 260/261.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 114211 Nr: 4356-75.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO DA FREIRIA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WINICIUS JANONES MARTINELLI

 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: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Intimo a Parte Exequente, por meio de seu advogado para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias, para requerer o que entender cabível, 

conforme despacho de fls.172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 238502 Nr: 5843-02.2017.811.0055

 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: CLAIR BARIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Requerente por meio de seu advogado, acerca da 

R.Sentença de fls.155/156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 61440 Nr: 3002-83.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLEIA DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINA RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311, EDSON MACHADO BARRETO - OAB:12420, ROGERIO DE 

CAMPOS - OAB:8967-B

 Intimo a Parte Exequente, por meio de seu advogado para se manifestar 

acerca da certidão de Oficial de Justiça de fls.192à195.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 214861 Nr: 5914-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ QUATRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Intimo o autor do fato, advogado em causa própria para apresentar 

Alegações Finais, no devido prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002035-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAREDES NOGUEIRA (REQUERENTE)

VANESSA ANDRADE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou a presente reclamação com pedido de 

medida de urgência para que seja excluída a inscrição de seu nome dos 

bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob o argumento 

de que a dívida que ensejava a inscrição já foi paga. Do disposto no art. 

300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo autor, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. A 

plausibilidade jurídica do pedido consubstancia na demonstração 

suficientemente segura de que efetivamente houve o adimplemento do 

débito em questão, sendo, a princípio, indevida a permanência do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Da análise dos 

documentos juntados nos IDs 14830770 e 14830771 é possível visualizar 

que o nome do reclamante foi negativado por débito no importe de R$ 

33,30, que foi pago no dia 4 de abril de 2018. A se considerar adimplida a 

obrigação, é preciso agora ter em mente que o cancelamento do registro 

negativo do devedor deve ser providenciado pela instituição credora 

quando há a quitação do débito pendente, não sendo ônus do 

consumidor/devedor que pagou, mas sim do credor que recebeu. Pois nos 

moldes do art. 43, §3º, c.c. art. 73 do Código de Defesa do Consumidor, 

pago integralmente o débito, o credor é responsável pela retirada da 

restrição do SPC e do SERASA ou de qualquer outro ato que implique 
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restrição ao crédito como no caso do protesto, comunicando a inexatidão 

nos dados e cadastros para a correção das informações incorretas no 

prazo de 05 dias úteis, o que não ocorreu no caso em tela. Assim, resta 

satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa cognição, que 

efetivamente já houve o adimplemento da obrigação, não sendo mais 

legítima a manutenção do nome do reclamante nos serviços de proteção 

ao crédito. De outro lado, não se pode olvidar que o lançamento do nome 

da reclamante 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. Com 

muito maior razão na situação em comento, em que já houve o 

adimplemento da obrigação. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de 

a permanência 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. Em razão 

disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a medida postulada já 

nesta sede porque do contrário, se efetivamente o débito for 

desconstituído na sentença, o reclamante terá suportado um prejuízo de 

grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir efeitos normalmente 

sem que isso implique em significativo prejuízo à empresa reclamada. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da tutela de 

urgência antecipada 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 de existir prova segura do 

adimplemento da obrigação, e o periculum in mora, vez que o citado 

registro pode causar prejuízos ao requerente e, caso não seja excluído 

seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, certamente 

causará outros prejuízos de difícil reparação. Por fim, verifico ausência de 

perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 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, CDL entre outros), com relação ao débito 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, 20 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

LUANA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

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, 20 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES (ADVOGADO(A))

ANDRESSA FERREIRA DA SILVA 04535916128 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUIZ EDUARDO PIROSELI (ADVOGADO(A))

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, 20 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-54.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ELAINE JOSEFA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREZA GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

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 
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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, 20 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS (REQUERENTE)

alisson de azevedo (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

22 CIRETRAN TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Determino seja retificado o polo passivo da demanda, para que 

faça constar, como está descrito na petição inicial, o DETRAN-MT (e não a 

22ª CIRETRAN). Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito 

na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, deve 

estar demonstrada a necessidade de deferimento tutela de urgência 

antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Sob juízo de cognição sumária, 

não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida de 

urgência. Isso porque não há nenhuma evidência, nesta sede, de que 

houve a efetiva transferência do bem a terceira pessoa, ou se 

efetivamente ocorreu sua "perda total" conforme informado na inicial. A 

reclamante junta com a inicial apenas um Boletim de Ocorrência e fotos, 

provas de produção unilateral e que não demonstram com segurança o 

alegado. Não há nenhum documento que indique a alardeada tradição do 

bem a terceira pessoal. Além disso, forçoso concluir que, a princípio, foi o 

próprio reclamante quem deu causa a toda a celeuma narrada na petição 

inicial. Primeiro porque vendeu o veículo sem tomar as cautelas previstas 

no Código de Trânsito Brasileiro visando sua transferência no órgão de 

trânsito, especialmente a comunicação da venda no prazo legal. Por outro 

lado, porque não se utilizou do procedimento previsto na legislação de 

trânsito para que houvesse a baixa do registro do veículo como sucata, 

como agora pretende o reclamante. Por fim, ausente o perigo da demora, 

uma vez que a própria reclamante informa que o veículo foi avariado em 

março de 2016, e só agora vem pedir em medida de urgência a suspensão 

dos mencionados débitos. Com estas razões, ausentes os requisitos 

legais, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência. Recebo a petição inicial eis 

que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes 

públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham 

trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003034-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA COSTA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003034-18.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: LUIZ DA SILVA REQUERIDO: MARIA APARECIDA COSTA 

SILVA Vistos etc. I. Considerando a necessidade da oitiva do Ministério 

Público, redesigno o ato para o dia 07/11/2018, às 14:00 horas. II. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 28636 Nr: 2685-81.2008.811.0045

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALD CELSO SCHWEBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Certifico e dou fé que o alvrá de nº 426581-5/2018, foi devidamente 

liberado, na conta informada nos autos. Dessa forma, nada sendo 

requerido no prazo de 5 (dias) os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35924 Nr: 940-95.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO ANTÔNIO BACCIN, GLASSEI TEREZINHA 

RIBEIRO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Intimo o douto procurador do despacho abaixo transcrito.....Vistos etc.

I. Certifique a Sra. Gestora quanto aos valores que ainda se encontram 

depositados no presente feito.

II. ATENTE-SE a Secretaria Judicial quanto a atualização da representação 
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processual das partes. Corrija-se a representação do executado, 

conforme postulado à f. 727-v, e, em seguida, republique-se a decisão de 

f. 748, vez que na publicação de f. 749 constou o nome do antigo 

procurador.

 III. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação do pedido de 

levantamento de depósito remanescente e penhora da diferença apurada 

pelo credor.

IV. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35924 Nr: 940-95.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO ANTÔNIO BACCIN, GLASSEI TEREZINHA 

RIBEIRO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Intimo a parte requerida da decisão abaixo transcrita....Vistos etc.

I. Cuida-se de cumprimento de sentença onde a parte exequente 

apresentou os cálculos do valor que entendia devido e, por despacho, 

abriu-se vista ao executado a fim de que apontasse de maneira 

especificada as falhas apuradas em relação aos cálculos apresentados.

 II. RELATEI. DECIDO.

III. Direto ao ponto, verifica-se que o executado novamente se manifestou 

atacando, eminentemente, a matéria de fundo (já transitada em julgado) e, 

ainda, apesar de apresentar seus próprios cálculos, não apresentou 

qualquer imperfeição ao cálculo dos exequentes.

IV. Na forma do art. 509 do CPC, é vedada (§ 4º) a nova discussão da lide 

ou ainda a pretensão de modificar a sentença que a julgou.

V. Assim, por simples força legal, e por falta de impugnação especificada, 

homologo os cálculos apresentados pela parte exequente.

VI.Intime-se o Requerido para cumprir a obrigação estabelecida, na forma 

do art. 523 e seguintes do NCPC.

VII. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

VIII. Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 06 de junho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99731 Nr: 5740-30.2014.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOLFO AUGUSTO HASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13.412-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELI DIANA WEBER 

VERARDI, para devolução dos autos nº 5740-30.2014.811.0045, Protocolo 

99731, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000520-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PAULO BILIBIO (REQUERENTE)

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

TATIANA MARIANI BARAZETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONAN SOUZA E SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000520-92.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MILTON PAULO BILIBIO REQUERIDO: LEONAN SOUZA E 

SILVA - ME Vistos. 1. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 18/09/2018, 

às 14:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa 

Comarca. 2. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) 

e cite-se o réu (art. 334, caput), consignando-se no mandado que o prazo 

para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial 

encontra-se delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 3. Cumpridas 

integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC 

com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da 

ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 4. As partes devem comparecer no 

CEJUSC acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 

334, § 9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que 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). 5. Expeça-se o necessário. 6. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS 

DO RIO VERDE, 6 de agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001116-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (AUTOR(A))

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR DEMARCO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1001116-47.2016.8.11.0045 

AUTOR: RONALDO CESARIO DA SILVA RÉU: VALMOR DEMARCO Vistos. 

1. A gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese em tela, já 

que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade do(a)(s) 

autor(a)(es) em suportar as despesas processuais. Com efeito, 

compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

da dicção da petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos 

que detém a capacidade de demonstrar que a(o) requerente não se 

enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado 

o valor das custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privada(o) do 

acesso do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da unidade familiar. No caso, o(a)(s) autor(a)(es) foi intimado a 

proceder com a apresentação de elementos que comprovassem sua 

condição de necessitado, inclusive, e se o caso, comprovante de renda 

além de juntar aos autos declaração de hipossuficiência, entretanto não 

restou suficientemente demonstrada a alegação de miserabilidade, o que 

afasta o quadro de hipossuficiência traçado pela legislação de regência. 

2. Assim, indefiro o pedido de Justiça Gratuita veiculado. 3. Intime-se, 

portanto, a autora para, no prazo de dez dias, emendar a inicial, dando 

atendimento aos ditames legais, inclusive recolhendo as correspondentes 

custas processuais, sob pena de seu indeferimento, consoante dispõe o 

artigo 231, parágrafo único, do CPC. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde, 06 de Março de 2017. Gleidson de Oiveira Grioste Barbosa Juiz 

de Direito (Assinaturda Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001116-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (AUTOR(A))

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR DEMARCO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001116-47.2016.8.11.0045. AUTOR: 

RONALDO CESARIO DA SILVA RÉU: VALMOR DEMARCO Vistos. 1. 

Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 18/09/2018, às 17:00 horas 
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(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 2. Intime-se o autor na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 3. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 4. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que 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). 5. Expeça-se o necessário. 6. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 06 de Agosto de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001116-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (AUTOR(A))

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR DEMARCO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, JUNTE AOS AUTOS GUIA DE RECOLHIMENTO 

DE DILIGÊNCIA PARA FINS DE CITAÇÃO DO REQUERIDO. R$ 

200,00(DUZENTOS REAIS).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002372-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

RUBEM HILBIG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002372-54.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: RUBEM HILBIG REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Em consulta ao sistema PJe (Expedientes) 

verifica-se que a autarquia requerida somente foi citada na data de 

10.07.2018, estando ainda em decurso o prazo para apresentação de 

contestação. 2. Desta forma, redesigno a presente audiência de instrução 

e julgamento para o dia 31/10/2018 às 14:30 horas. 3. Saem os presentes 

intimados. 4. Intime-se a autarquia requerida. LUCAS DO RIO VERDE, 15 de 

agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002372-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

RUBEM HILBIG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA PARA QUE ATUALIZE O 

ENDEREÇO DO AUTOR NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002751-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON SILVA PIVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002751-92.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: NILSON SILVA PIVA Vistos etc. 1. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de Nilson Silva Piva, ambos qualificados nos 

autos, em suma, ser credor do réu, o qual está inadimplente, tendo sido 

dado em garantia da dívida um veículo, alienado fiduciariamente. A parte 

autora compareceu aos autos manifestando-se, tendo o requerido (ID 

Num. 14473382), quitado a divida de maneira integral. É o breve relato. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Conforme se infere dos documentos de ID Num. 

14473382, o requerido efetuou o pagamento integral da dívida, sendo 

assim, a extinção é medida que se opõe. 3. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, em face do réu pago a 

integralidade da dívida em feito extrajudicial. 4. Sem custas 

remanescentes, face ao acordo encetado. 5. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

após baixas e anotações de estilo. LUCAS DO RIO VERDE, 06 de Agosto 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002067-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH (ADVOGADO(A))

DEOLINDA BARTH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002067-41.2016.8.11.0045. AUTOR: 

DEOLINDA BARTH RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos. 1. Consoante se infere do 

petitório Id. 14769339 a requerida deixou de realizar o cumprimento da 

decisão liminar Id. 1933332, suspendendo o fornecimento de algumas das 

especialidades de tratamento na modalidade home care. A parte 

requerente juntou laudo médico (Id. 14769365) o qual demonstra o declínio 

do estado de saúde da paciente após a suspensão/diminuição na 

prestação dos serviços especializados, indicando a necessidade de 

retorno do fornecimento do tratamento nos moldes que o plano requerido 

estava fazendo. Ainda, informa/denuncia a realização de interrogatório 

com a requerente por funcionários da requerida, informando que a 

requerente é pessoa idosa, doente e está interditada. 2. Havendo decisão 

pretérita baseada em expressa indicação médica acerca da necessidade 

da requerente ao recebimento dos serviços médicos indicados, inclusive 

reforçada pela atualidade da necessidade conforme expresso no laudo 

médico Id. 14769365, INTIME-SE a parte requerida para cumprimento da 

decisão liminar Id. 1933332, fornecendo os serviços médicos na 

periodicidade indicada no laudo médico de Id. 14769365, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de bloqueio de valores suficientes para o 

cumprimento da medida e aplicação de multa diária por descumprimento no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 3. Após cumpra-se a decisão Id. 

13847747, dando-se vista ao MP para parecer, inclusive quanto ao 

petitório de Id. 14769339, voltando-me, após, concluso para saneamento 

ou julgamento conforme o estado do processo. 4. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. Às providências. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de agosto de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002907-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BOLDORI NIENKOETTER (REQUERENTE)

LINDEMAR EMA BOLDORI (REQUERENTE)

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

MARINA BOLDORI NIENKOETTER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSO NIENKOETTER (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002907-80.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: LINDEMAR EMA BOLDORI, MARINA BOLDORI 

NIENKOETTER, FERNANDO BOLDORI NIENKOETTER INVENTARIADO: 

NELSO NIENKOETTER Vistos. 1. Compulsando os autos, verifica-se que, 
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não obstante a parte autora tenha declarado “não ter condições de arcar 

com as custas processuais", não trouxe aos autos provas suficientes 

quanto à referida assertiva. 2. Sendo assim, diante da absoluta anemia de 

provas quanto à alegada hipossuficiência, determino seja a parte autora 

intimada, através de seu procurador, para que, no prazo de 15(quinze) 

dias, apresente elementos suficientes para a comprovação da sua 

condição de necessitada, inclusive, e se ocaso, comprovante de renda, 

sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 3. No mesmo 

prazo, deverá emendar a inicial, adequando o valor da causa, que deve 

corresponder à soma de todo o patrimônio que se pretende ver partilhado. 

4. Após, concluso para deliberação. 5. Intime-se. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 06 de Agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002639-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

FATIMA ROSI ANDRE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA PEREIRA SALES (RÉU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002639-26.2018.8.11.0045. AUTOR: 

FATIMA ROSI ANDRE RÉU: SANDRA MARIA PEREIRA SALES Vistos. 1. De 

acordo com o provimento n º 22/2016 nas petições iniciais interpostas, 

com exceção das dispensada por Lei, deve consta a guia de recolhimento 

de custas judiciais e taxas judiciaria, recolhida ao Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e disponibilizada no endereço eletrônico do 

Tribunal de Justiça. 2. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias junte a guia de recolhimento de custas e taxas judiciais, 

consoante dispõe o artigo 321, parágrafo único, do CPC, sob pena de 

indeferimento, já que ausente prova de miserabilidade processual. 3. Sem 

prejuízo, intime-se a parte autora para que, em igual prazo, emenda a peça 

inicial, juntando a matrícula do imóvel em referência, bem como indicando a 

profissão e email, além da qualificação da parte requerida, conforme 

disposto no CPC Art. 319, e de todos os confinantes do imóvel, que 

deverão ser citados pessoalmente (art. 246, § 3º, CPC). 4. Intime-se, 

cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 06 de Agosto de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002835-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER LUIZ SCHWINN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002835-93.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: CLEBER LUIZ SCHWINN Vistos. 1. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu procurador, para que no prazo de 15 dias, 

vincule a guia de custas e taxa judiciário ao processo, sob pena de seu 

indeferimento, como disposto no art. 290 do CPC. LUCAS DO RIO VERDE, 

06 de Agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003250-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

MICHELLE DE CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE JESUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003250-76.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ANTARES 

EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA EXECUTADO: MARCOS 

AUGUSTO DE JESUS Vistos. 1. Intime-se para que junte aos autos o 

comprovante de pagamento das custas em 10 dias. 2. Cumprido o item '1', 

tem-se que a petição inicial encontra-se instruída com título executivo 

extrajudicial e demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura 

da ação (CPC, art. 798, I, a, b e art. 798, II, § único). 3. Cumprido o item '1', 

cite-se a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), sob pena de lhe serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida (art. 831, CPC). 4. 

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

inclusive se atentando para aqueles eventualmente indicados na inicial 

com obediência à ordem preferencial do art. 835 do CPC, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado (art. 829, § 1º, CPC). 5. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízos ao exequente, sob pena de 

manutenção dos atos executivos já determinados. (art. 829, § 2º c/c 805, 

§ único) 6. Incumbe ao exequente proceder à averbação em registro 

público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição 

realizados, para conhecimento de terceiros, podendo o exequente, para 

esse fim, obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com 

identificação das partes e do valor da causa, comunicando o juízo, no 

prazo de 10 dias, das averbações efetivadas. (CPC, art. 799, IX c/c 828, 

caput e §§) 7. Os embargos deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do artigo 231 (CPC, 

art. 915), independentemente de penhora, depósito ou caução. 8. Fixo, de 

plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, valor este que será reduzido pela 

metade, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias (art. 827, 

§ 1º). 9. Se requerido, expeça-se o necessário para a inclusão dos 

executados nos cadastros de inadimplentes, devendo o exequente tomar 

as medidas necessárias para cancelamento imediato das inscrições 

efetuadas em caso de pagamento, garantia da execução ou extinção da 

mesma. (CPC, art. 782, §§ 3º e 4º) 10. Expeça-se o necessário, inclusive 

o respectivo mandado de citação, penhora e avaliação. 11. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 10 de agosto de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003308-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

JULIANO GELIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003308-79.2018.8.11.0045. AUTOR: 

JULIANO GELIO RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO 

VERDE MT, ICATU SEGUROS S/A Vistos. 1. Compulsando os autos, 

verifica-se que, não obstante a parte autora tenha declarado “não ter 

condições de arcar com as custas processuais", não trouxe aos autos 

provas suficientes quanto à referida assertiva. 2. Sendo assim, diante da 

absoluta anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, determino 

seja a parte autora intimada, através de seu procurador, para que, no 

prazo de 15(quinze) dias, apresente elementos suficientes para a 

comprovação da sua condição de necessitada, inclusive, e se ocaso, 

comprovante de renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. 3. Após, concluso para deliberação. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 9 de agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 82981 Nr: 2432-54.2012.811.0045
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEISSON MACIEL GUNTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, 

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para retirada nesta serventia, da certidão de 

inteiro teor de penhora, para às devidas providências junto ao CRI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111753 Nr: 4794-24.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Luiz Brock - 

OAB:91311/SP, Fabio Rivelli - OAB:19023-A, YUN KI LEE - OAB:131.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227-PR, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A

 Intimação do requerido, para no prazo legal apresentar contrarrazões de 

apelação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 32471 Nr: 1171-59.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO L ALVES ALVES & CIA LTDA "ME", 

CLAUDIO LUIZ ALVES, NANCY TEREZINHA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOM JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1171-59.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADO(A, S): CLAUDIO L ALVES ALVES & CIA LTDA "ME" e 

CLAUDIO LUIZ ALVES e NANCY TEREZINHA ALVES,

 CITANDO(A, S): CLAUDIO L ALVES ALVES & CIA LTDA "ME" CNPJ: 

02.979.979/0001-17 ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO e

 CLAUDIO LUIZ ALVES CPF: 627.917.029-20, ENDEREÇO: LUGAR NÃO 

SABIDO e

 NANCY TEREZINHA ALVES CPF: 332.431.079-20, ENDEREÇO: LUGAR 

NÃO SABIDO.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/07/2009

VALOR DO DÉBITO: R$ 237.677,99

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.

RESUMO DA INICIAL: A parte executada é devedora de debito a titulo de 

impostos no valor R$ 522.642,90, representado pela CDA Nº 200961.

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, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 20 de agosto de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84111 Nr: 3626-89.2012.811.0045

 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: PEDRO APARECIDO PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo legal, manifeste-se sobre 

o(s) Rpv(s) expedidos fls. 262/263.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 24832 Nr: 2652-28.2007.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ELIZA MATTOS - 

OAB:32438/PR, Regisson José de Castro - OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo legal, manifeste-se sobre 

o(s) Rpv(s) expedidos fls. 153/154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119527 Nr: 296-45.2016.811.0045

 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: MARIA OLINDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo legal, manifeste-se sobre 

o(s) Rpv(s) expedidos fls. 194/195.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84776 Nr: 4322-28.2012.811.0045

 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: TEREZA LOURENÇO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 82489 Nr: 1884-29.2012.811.0045

 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: DÉLIA ROCHA DOS SANTOS PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, FERNANDO BARROSO SEVILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A

 Intimação do advogado da parte autora para retirada das cartas 

precatórias(contra-capa) a fim de que sejam distribuidas nos respectivos 
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juizos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 23547 Nr: 1394-80.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADM DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERRONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT/8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestação quanto a correspondência 

de fls. 141 devolvida sem localização da parte executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 100143 Nr: 6020-98.2014.811.0045

 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: EDILEUZA ALVES DE SOUZA, JADO, RDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 INTIMAÇÃO DAS PARTES QUANTO A PROPOSTO DE HONORÁRIOS 

PERICIAIS DE FLS. 122/124, DEVENDO SER OBSERVADO O PAGAMENTO 

CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS; BEM COMO FOI DESIGNADO O 

DIA 19/10/2018 ÀS 15:00H PARA REALIZAÇÃO DA PERICIA, NAS 

DEPENDÊNCIAS DA SEGUNDA VARA DESTE JUIZO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 92051 Nr: 5939-86.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISÃO DE VALORES MOBILIARIOS -CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCISA - Agropecuária Comércio e 

Indústria S/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA LAWISCH 

CARGNELUTTI - OAB:6394-B/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação de execução fiscal em que o ente público acima 

descrito move em desfavor do(a)(s) executado(a)(s) supra identificado(a)

(s), todos qualificado(a)(s) nos autos.

2. À f. 54 a parte exequente pugna pela extinção e arquivamento do feito, 

anunciando a baixa do tributo por decisão do âmbito administrativo.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso III do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, já que 

extinta a dívida executada.

4. Sem sucumbência, por analogia ao artigo 26 da LEF.

5. Proceda-se com a baixa de restrição de circulação dos veículos, de f. 

51.

6. Transitada esta em julgado, arquivem-se, após as baixas e anotações 

de estilo.

7. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Edital Citação

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 Dados do processo:

Processo :  1002399-37.2018.8.11.0045;  Valor causa :  R$ 

81.750,65; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[USUCAPIÃO 

ORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não.

 Partes do processo:

Parte Autora: REQUERENTE: INEIDE DA CRUZ PORTES, TERESINHA 

CORTINA

 Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ROZELI 

APARECIDA DE SOUZA, EDNA LUCIA ALVES DA SILVA, NEILIANE 

PORTES MOTTA

 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s)

RÉUS NÃO LOCALIZADOS E TERCEIROS INTERESSADOS

 Data de Distribuição da Ação: 22/06/2018 14:57:22.

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) REQUERIDOS acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, E DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

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: Como histórico relevante, separa-se os fatos em 

dois blocos, com escopo de individualizar a situação de cada uma das 

autoras como relação ao mesmo terreno, qual seja: Matricula nº 15295, do 

Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT, com área de 350m2. 

I-INEIDE DA CRUZ PORTES: Em 08 de janeiro de 2016 a requerente 

comprou a posse de uma fração equivalente a 150m²(cento e cinquenta 

metro quadrados) do referido imóvel de sua filha/requerida NEILIANE 

PORTES MOTTA. Esta por sua vez, em 02/04/2012, adquiriu a posse do 

imóvel mediante instrumento particular firmado com a requerida EDNA 

LUCIA ALVES DA SILVA DOS SANTOS em 02/04/2012, que, segundo 

relata a parte autora, adquiriu de ROZELI APARECIDA DE SOUZA. Informa 

a senhora INEIDE que, desde 2012, reside no imóvel de boa-fé, possuindo 

de maneira mansa, pacífica, continua e inconteste o bem por mais de 

05(cinco) anos, posse esta que se soma a dos seus antecessores para o 

cumprimento do requisito objetivo de 10(dez) anos. Outrossim, nunca 

houve qualquer tipo de contestação ou impugnação da posse exercida 

pela requerente. II- TERESINHA CORTINA: consoante se verifica no termo 

de declaração anexo, o irmão da requerente, senhor LAURENO ANTONIO 

TAGLIANI adquiriu 200m² (duzentos metros quadrados) do referido imóvel 

em meados do ano de 2007 da senhora ROZELI APARECIDA DE SOUZA. 

Ocorre que o irmão da requerente faleceu 28/12/2014, sendo que, desde 

esta data, é a requerente que exerce a continuidade da posse, 

esclarecendo, por oportuno que, seu irmão não teve filhos, que seus 

genitores são falecidos e que eram em quatro irmãos, sendo dois 

falecidos, mas apenas a requerente continuou a exercer a posse e que 

única irmã viva não possui interesse no lote. Ressalta-se ainda, que na 

ocasião da morte de seu irmão diversos documentos foram levados, 

instruindo os referentes ao lote. Pela escassez de documentos, formam 

colhidos termos de declaração de testemunhas que confirmam o ocorrido. 

O imóvel usucapiendo está matriculado sob n. 15.295, do Cartório de 

Registro de Imóveis daComarca de Sorriso-MT, constando como 

proprietário o Municipio de Lucas do Rio Verde-MT. O valor venal do imóvel 

é de R$ 81.750,65(oitenta e um mil, setecentos e ciquenta reais e 

sessenta e cinco centavos). Ressalta-se que a área total do imóvel é 

dividida entre as requerentes na proporção correspondente a 

150m²(cento e cinquenta metros quadrados) sob a posse da Sra. INEIDE 

DA CRUZ PORTES e 200m²(duzentos metros quadrados) sob a posse da 

Sra. TERESINHA CORTINA. DA ALIENAÇÃO DO BEM DOMINICAL- 

Malgrado referido imóvel estar registrado em nome do Municipio de Lucas 

do Rio Verde-MT, conforme se observa no oficio nº 011/2018/SMF a 

Municipalidade informou que: "não possui interesse no domínio do 

imóvel..". DO USUCAPIÃO _Conforme já relatado, o imóvel objeto da 

presente ação possui área total de de 350m²(trezentos e cinquenta metros 

quadrados), sendo que as requerentes detêm a posse pro diviso há 

05(cinco) anos. Pela própria narrativa dos fatos, é possível constatar que 

a situação fática se enquadra nos requisitos legais da usucapião. 

Novamente, com a finalidade de individualizar o exercício da posse de 

cada umas das autoras e também melhor compreensão, passa-se à 

análise individualizada. Registra-se que, consoante informações 

prestadas pelo Municipio , este alienou o imóvel objeto da demanda no ano 

de 2001 para a Senhora Rozeli. Esta por sua vez, consoante relatado 

pelas autoras, vendeu o imóvel para a Senhora Edna que, por sua vez 

vendeu o lote em frações para a filha da requerente Indeide(Neiliane) e 

para o irmão da requerente Teresinha(Loureno). No que atine a posse da 

requerente INEIDE DA CRUZ PORTES, conforme documentos que 

acompanham a presente, trata-se de uma área equivalente à 150m²(cento 

e cinquenta metros quadrados), que foi adquirida pela Senhora NEILIANE 

PORTES MOTTA no ano de 2012, e posteriormente, por esta em 08 de 
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janeiro de 2016. No ano de 2016, com a finalidade de "passar o bem para 

a genitora", a Sra. INDEIDE e sua filha NEILIANE celebraram contrato de 

compra e venda dos referido bem. Ressalta-se, entretanto, que a Sra. 

INEIDE sempre residiu com a filha, ou seja, ocupa anius domini o bem há 

aproximadamente 06(seis)anos. No que concerne a posse da requerente 

TERESINHA CORTINA, conforme documentos comprobatórios, e termos de 

declaração de testemunhas, o irmão da assistida, Sr. LOURENO ANTONIO 

TAGLIANI, adquiriu uma porção equivalente a 200m²(duzentos metros 

quadrados) do lote da Sra. ROZELI APARECIDA DE SOUZA no ano de 

2007. Entretanto, no ano de 2014, seu irmão veio a óbito, não deixando 

filhos e nem tampouco viúva, e a Sra. TEREZINHA era sua única irmã, 

sendo a qual passou a cuidar do bem e exercer atos possessórios desde 

o seu falecimento. O referido imóvel tem como vizinhos confinantes: 

Esquerdo de quem olha da rua para o lote: Nelita Lodi; Direito de quem olha 

da rua para o lote: Rosemari dos Santos Aguilar e Silvio Fernandes Souza; 

Fundo: os imóveis são alugados, sendo que a requerente não conhece os 

locadores, Rua Tupã, nº 211-E, Bairro Rio Verde, nesta urbe.(...)Dá-se a 

causa o valor de R$ 81.750,65(oitenta e um mil, setecentos e cinquenta 

ereais e sessenta e cinco centavos). Termos em que, pede deferimento. 

Lucas do Rio Verde-MT, 20 de julho de 2018.Diogo Madrid Horita-Defensor 

Público. Despacho/Decisão: 1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, 

na esteira do disposto no artigo 98 e seguintes do CPC. 2. Cite(m)-se 

pessoalmente, com o prazo de quinze (15) dias, ou em dobro se presente 

as hipóteses legais, aquele(s) em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como todos os confinantes do referido imóvel (CPC, art. 

246, § 3º).3. Por edital, com o prazo de trinta (30) dias (CPC, art. 257), 

citem-se os réus em lugar incerto e os eventuais interessados (CPC, art. 

259, I).4. Por via postal, intimem-se, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios (LRP, 216-A, § 3º).5. Dê-se vista dos 

autos para o Ministério Público (CPC, art. 178, I).6. Intimem-se. Cumpra-se. 

ADVERTÊNCIA: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX, digitei.LUCAS DO RIO VERDE, 

16 de agosto de 2018 .

 BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX

 Gestora Judiciária

  

 

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003026-12.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE GOMES JACINTO ANDREIS (EXECUTADO)

ROMILDO ANDREIS (EXECUTADO)

 

Tendo em vista o decurso do prazo inerte para os executados se 

manifestarem acerca da citação e intimação para pagamento em 3 dias ou 

apresentação dos embargos em 15 dias, INTIMO os exequentes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promovam o andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004631-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO KAVALEK (EXEQUENTE)

ELIZANGELA MARA CAPONI DA ROCHA (ADVOGADO(A))

MAICON JEAN MENDONCA SCHREINER (ADVOGADO(A))

SILVANO GHISI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR EUGENIO KAVALEK (EXECUTADO)

 

Tendo Tendo em vista o decurso do prazo inerte para os executados se 

manifestarem acerca da citação e intimação para pagamento em 3 dias ou 

apresentação dos embargos em 15 dias, INTIMO os exequentes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promovam o andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003872-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MARCIELLE SIRLEY DE ALMEIDA (REQUERENTE)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o decurso do prazo inerte para os executados se 

manifestarem acerca da citação e intimação para pagamento em 3 dias ou 

apresentação dos embargos em 15 dias, INTIMO os exequentes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promovam o andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003435-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

ANDERSON ANDREI SCARIOT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA MANIFESTAR 

SOBRE O LAUDO PERICIAL ARQUIVADO NO ID 11660254, NO PRAZO DE 

15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000871-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. C. (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

MANOEL MESSIAS COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, PARA APRESENTAR 

ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO DE 10 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003427-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

MARLENE DA SILVA TRENTINI (EXECUTADO)

ANGELA APARECIDA TRENTINI (EXECUTADO)

ROLAND TRENTINI (EXECUTADO)

 

INTIMO a Exequente acerca do conteúdo da certidão de Sr. Oficial de 

Justiça de ID 14844544, bem como para que complemente a diligência nos 

termos solicitados, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84983 Nr: 4542-26.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO CASANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1662135

 Processo n.º 4542-26.2012.6.11.0045.
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DEIXO DE RECEBER a impugnação ao cumprimento de sentença, devido à 

incidência da preclusão consumativa, que prevê que a faculdade 

processual de praticar-se certo ato se exaure, quando a parte já 

concretizou/consumou o ato processual, precedentemente, de acordo 

com uma das maneiras disciplinadas na norma de regência. Na hipótese 

vertente, o executado já apresentou, em momento e em conformidade com 

a sistemática anterior, embargos à execução, conforme se evola do teor 

da ação n.º 1588-65.2016.811.0045, código 121966.

Entretanto, considerando-se que a temática invocada constitui matéria de 

ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, CONHEÇO do pedido como impugnação ao cálculo de liquidação 

da dívida, restringindo, contudo, o exame da questão aos limites da coisa 

julgada, que se materializou quando do julgamento dos embargos à 

execução. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste. Após, venham conclusos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81820 Nr: 1082-31.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1082-31.2012.811.0045.

INDEFIRO o pedido que visa a devolução do prazo. É que, segundo os 

informes produzidos no processo, deflui-se que a nota de expediente que 

visava proceder à intimação das partes acerca do teor da decisão 

proferida, foi disponibilizada no DJe do dia 03/07/2018 (terça-feira) e 

publicada na data de 04/07/2018 (quarta-feira).

A publicação de nota de expediente, que objetiva efetivar a intimação da 

parte a respeito de determinado ato judicial, considera-se concretizada no 

primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário da Justiça. Isso 

significa dizer, por conseguinte, que o cômputo do prazo processual 

deflagra-se no primeiro dia útil seguinte à data reputada como o instante 

da publicação [art. 4.º, §§ 3.º e 4.º da Lei n.º 11.419/2006]. Logo, 

conclui-se que o termo inicial, do prazo para manifestação a respeito da 

decisão judicial proferida, efetivou-se no dia 05/07/2018 (quinta-feira). 

Neste momento, conforme se evola do teor da certidão arquivada na fl. 

217 dos autos, o processo encontrava-se em carga com a escrivania, 

pois foi devolvido neste mesmo dia. Ademais, não se pode olvidar que não 

há prazo para manifestação, visto que a digna advogada defende, no 

processo, a mesma parte que a Defensoria Pública assiste…

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 215 dos autos, 

efetivando-se a intimação do executado, mediante a expedição de 

mandado judicial.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98295 Nr: 4615-27.2014.811.0045

 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: IRACI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 DECLARO saneado o processo, remetendo-o a fase 

instrutória.Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 

357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo como matéria fática 

controvertida o seguinte fato: o inadimplemento contratual do requerido. 

Consiste questão de direito relevante: a existência do direito à busca e 

apreensão do bem, objeto do contrato, e à rescisão do contrato. Provas 

deferidas: considero que a coleta do depoimento pessoal da requerente e 

a produção da prova testemunhal se consolidam como elementos 

decisivos tendentes a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental produzida no processo. Diante desta perspectiva, 

com lastro no conteúdo do art. 385 e art. 442, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a produção da prova testemunhal e a coleta do 

depoimento pessoal da autora.Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil.Designo o dia 02 de outubro de 2018, às 

15horas, para realização de audiência de instrução. Com fundamento no 

teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem 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 [art. 450 do 

Código de Processo Civil].Intimem-se as testemunhas arroladas pela 

requerente, mediante a expedição de mandado judicial.Intimem-se. 

Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82987 Nr: 2439-46.2012.811.0045

 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: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU BUENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2439-46.2012.811.0045.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se que o requerido, devidamente citado, deixou de concretizar 

o pagamento espontâneo da dívida e também não apresentou embargos à 

ação monitória (fls. 124/125). Logo, diante desta moldura, com espeque no 

conteúdo normativo do art. 701, § 2.º do Código de Processo Civil, 

DECLARO constituído, de pleno direito, os documentos que fundamentam a 

ação monitória, como título executivo judicial.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença em ação monitória.

Proceda-se à intimação do executado, através da expedição de carta 

guarnecida com aviso de recebimento [art. 513, § 2.º, inciso II do Código 

de Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do 

Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de 

penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92484 Nr: 6339-03.2013.811.0045

 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: IVK, JVK, DENISE EDITE TASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VENTURINI - 

OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Isael Varge Kuerobinski, posteriormente sucedido no processo por 

Isadora Vitória Kuerobinski e João Vitor Kuerobinski, contra o INSS, para o 

fim de:a) DETERMINAR que o INSS realize o pagamento do benefício de 

auxílio-doença, para os requerentes, contado a partir da cessação 

administrativa (10/11/2012), até a data do falecimento do requerente Isael 

Varge Kuerobinski (23/11/2014) e, a partir deste marco, deve-se realizar o 

pagamento do benefício em pensão por morte aos autores/sucessores do 

falecido;b) CONDENAR a autarquia requerida no pagamento dos valores 

das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo incidir 

juros moratórios desde a citação ou desde quando devidos, se 

posteriores à citação, além de correção monetária desde quando cada 

benefício for devido, utilizando-se os percentuais de juros e índices de 

correção para os débitos previdenciários constantes do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, Res. CFJ 267/2013, compensando-se os 

benefícios inacumuláveis recebidos no período;c) DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito.ESTABELEÇO que a 

requerida deve ficar isenta do pagamento das custas judiciais.CONDENO a 

autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios ao patrono 

da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação 

[Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou.DEIXO DE DETERMINAR a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil].Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86858 Nr: 656-82.2013.811.0045

 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: MIRIAM VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 656-82.2013.8.11.0045.

Trata-se de Reintegração de Posse ajuizada por Miram Veiga contra 

Alberto Pereira Lima, em que visa a ser reintegrada na posse do veículo 

automotor ‘sub judice’, dado a ocorrência do inadimplemento contratual que 

o réu incorreu.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência da parte 

adversa, visto que não ultimada a citação do réu [art. 485, § 4.º do Código 

de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a abordagem de 

seu mérito, é medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

Isento do pagamento de custas judiciais, devido a concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101009 Nr: 6650-57.2014.811.0045

 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: ZEFERINO DOS SANTOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6650-57.2014.8.11.0045.

Considerando-se que se exauriu sem impugnação, o prazo de 

manifestação das partes sobre o teor do laudo pericial, com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do 

Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se expeça requisição de 

pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários 

do perito.

À míngua da existência de necessidade de se produzir outros meios de 

prova, DECLARO encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente ao autor, para que, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24170 Nr: 2025-24.2007.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR LUIZ DELEVATTI, MIGUEL STEFANELLO, 

GUIOMAR DA SILVA STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENOFA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, RAFAELA RIBAS DE ALENCAR - 

OAB:10715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:

 Processo n.º 2025-24.2007.811.0045

Trata-se de Embargos a Execução formulado por Vilmar Luiz Delevatti, 

Miguel Stefanello e Guiomar da Silva Stefanello contra Denofa do Brasil 

S/A, que alega em matéria preliminar que a ação de execução não está 

revestida de liquidez, certeza e exigibilidade pela mesma não ter sido 

instruída com o título de Cédula de Produto Rural. Por fim, pede a extinção 

do processo de execução e a condenação em litigância de má-fe.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida Cumpre destacar, também, que conforme se extrai 

do conteúdo do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, visto que 

em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo 

de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége 

Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].

Custas judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90622 Nr: 4516-91.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON SCAIN & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:MT/20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4516-91.2013.8.11.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud/InfoSeg e Renajud, visando obter informações a respeito 

do atual endereço da requerida.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se à 

intimação da autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo, manifestando-se sobre a possibilidade de 

conversão do rito ou indicando o endereço da requerida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86423 Nr: 218-56.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DONZIL GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 218-56.2013.811.0045.

INDEFIRO o pedido de realização de buscas em bancos de dados públicos, 

com a finalidade de obter informações a respeito do endereço da 

requerida, haja vista que já foi, em momento anterior, proferida duas 

decisões judiciais neste sentido e o resultado das pesquisas encontra-se 

arquivado nas fls. 50/53 e 75/78 dos autos. Ademais, com fundamento no 

resultado da pesquisa realizada, é que foi determinada a expedição de 

mandado de busca e apreensão, cujo resultado restou infrutífero (fls. 

91/92).

Proceda-se à intimação da autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo, manifestando-se sobre a 

possibilidade de conversão do rito ou indicando o endereço da requerida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92871 Nr: 152-42.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MIGUEL HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Portanto, diante desta perspectiva, CONSIDERO INEFICAZ o depósito 

judicial realizado pela companhia executada, visto que efetivado à margem 

da norma procedimental de regência e, como consequência direta, 

DETERMINO a liberação dos valores, objeto da penhora ‘on-line’, em 

benefício do exequente, como forma de efetivar a quitação integral da 

obrigação.Preclusa esta decisão judicial, expeça-se alvará e depois 

venham conclusos.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de agosto 

de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 683 Nr: 6-65.1995.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL-OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CESÁRIO NETO, IVO MAZIERO, 

NORIVALDO ALVES PEIXOTO, JUSSARA CESÁRIO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO JOSÉ GIARETTA - 

OAB:16.965, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:18.736, 

PAULO JOSÉ GIARETTA - OAB:16.965/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT, WILIANS REINALDO DE ANDRADE - OAB:3316-B

 Portanto, diante desta perspectiva, com fundamento no conteúdo 

normativo do art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil/2015, 

DECRETO a impenhorabilidade dos valores bloqueados e depositados na 

conta bancária, de propriedade do executado, existente no Banco 

Bradesco e, como consequência, DETERMINO a imediata liberação dos 

valores em prol do devedor.Preclusa esta decisão judicial, DETERMINO a 

liberação dos valores bloqueados em benefício da executada. Expeça-se 

alvará.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de agosto de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94578 Nr: 1509-57.2014.811.0045

 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: GGF TRANSPORTES LTDA, GGF FAZENDAS LTDA, 

GGF FAZENDAS LTDA, DIVA NOBRES PEDROSO, M A PISONI E CIA LTDA 

ME, ODAGIR ANTONIO UGOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MARIN ROSSATO, 

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8.353/MT, ROBSON AVILA SCARINCI - OAB:6939/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, GABRIELA ESTHER ZANCO - OAB:RS/83.410, 

VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Ante o exposto, devido a perda superveniente do objeto da demanda, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fundamento 

no conteúdo do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil/2015.Isento 

do pagamento de custas judiciais.Transitado em julgado, 

arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, 

em 16 de agosto de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 136909 Nr: 1640-27.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDI & BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DASSOLER SCANDOLARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRÃO JAIME SAFRO - 

OAB:46.547/OAB/RS, ROGERS ANTONIO CORSO - OAB:OAB/RS 46555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1640-27.2017.811.0045.

Proceda-se à intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente documentação que comprove a alienação do veículo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 150189 Nr: 9781-35.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ARTHUR RECH MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON HARUHIKO OKADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASSARELI DA SILVA 

- OAB:7.602/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO MONTANHANI - 

OAB:136.790/SP
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 Processo n.º 9781-35.2017.811.0045.

Designo audiência, para a oitiva da testemunha, para o dia 03 de outubro 

de 2018, às 13h30min. Intimem-se. Comunique-se o Juízo Deprecante.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111189 Nr: 4515-38.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Processo n.º 4515-38.2015.811.0045.

Considerando-se que o credor apresentou a certidão atualizada da 

matrícula dos bens imóveis, com fundamento no conteúdo normativo do 

art. 845, § 1.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda a 

penhora dos imóveis descritos nos documentos juntados nas fls. 32/37 

dos autos, mediante termo nos autos. Logo após, a escrivania deverá: a) 

expedir certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, para fins de 

averbação no Cartório de Registro de Imóveis [art. 844 do Código de 

Processo Civil]; b) proceder à intimação do exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia das matriculas 

atualizadas dos bens, com o registro da penhora; c) expedir mandado 

judicial com o objetivo de efetivar a avaliação dos bens imóveis; d) 

proceder à intimação das partes acerca da ultimação dos atos 

processuais de penhora e de avaliação.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial proferida no processos que 

tramita em apenso.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30174 Nr: 79-46.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON COPETTI, OELSON COPETTI, OILSON 

ANTÔNIO COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 47/2009.

Desentranhe-se o mandado judicial de citação do executado, 

encaminhando-o para efetivo cumprimento. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1694 Nr: 428-35.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL-OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINO CASAVECHIA, AMÉLIA COSTA 

CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NATAL GIARETTA - 

OAB:OAB /PR 18736, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, GIOVANE 

MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:18.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVERIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4720-B

 Processo n.º 461/2004.

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa incerta, 

posteriormente convertida em execução por quantia certa, promovida por 

OVETRIL – Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda. contra Delfino Casavechia e 

Amélia Costa Casavechia, em que objetiva compelir os executados a 

realizarem a quitação da obrigação jurídica, consubstanciada em 

instrumento de contrato.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Deveras, segundo a norma de regência, configura-se ônus processual da 

parte, manter atualizado o seu endereço, para fins de intimações. 

Presumem-se válidas e consumadas as comunicações e as intimações 

dirigidas ao endereço registrado/informado no processo [art. 274, 

parágrafo único do Código de Processo Civil]. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, é possível divisar que diligenciada a 

intimação da parte autora para que promovesse andamento no processo, 

constatou-se que o requerente modificou o endereço e atualmente se 

encontra em lugar incerto e não-sabido. Portanto, reputo válida e 

aperfeiçoada a intimação do autor, visto que concretizada no endereço 

noticiado na petição inicial.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que o andamento do processo está paralisado por período 

superior a um ano, por negligência e inércia da parte autora, considero 

que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 

1.º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito e, como consequência, o cancelamento/levantamento 

da penhora consumada.

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96040 Nr: 2767-05.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILACH DAL'CARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2767-05.2014.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106588 Nr: 2120-73.2015.811.0045

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROMANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 2120-73.2015.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação do executado, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 
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[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123100 Nr: 2138-60.2016.811.0045

 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: VPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE PIEVE - 

OAB:OAB/MT 11284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2138-60.2016.811.0045.

Trata-se de ação de regularização de guarda e direito de visitas cumulada 

com pedido de alimentos promovida por Valdenir Pedrollo Lopes contra 

Salete Malagi Pedroso, que visa a regularização da guarda e do exercício 

do direito de visitas do filho menor e a condenação da requerida na 

obrigação de prestar alimentos.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora manifestou, de maneira expressa, no processo n.º 

1000401-05.2016.8.11.0045, a intenção de não mais imprimir andamento 

aos atos do processo, revelando a ausência de interesse em obter a 

prestação jurisdicional. Por via de consequência, dado a manifestação de 

concordância da parte adversa, considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

Isento do pagamento de custas judiciais.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107060 Nr: 2362-32.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO DE SOUZA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:10.990 

OAB-ES, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:21.456-A, JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2362-32.2015.811.0045.

Intime-se a empresa exequente, mediante a expedição de carta com aviso 

de recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 9164 Nr: 523-89.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÁRIO AMÉRICO GAFFURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:MT/3441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 200/2004.

Trata-se de ação de execução por quantia certa promovida por Péricles 

Araújo Gracindo de Oliveira contra Dário Américo Gafuri, em que objetiva 

compelir o executado a realizar o pagamento da obrigação jurídica, 

consubstanciada em instrumento de contrato.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Deveras, segundo a norma de regência, configura-se ônus processual da 

parte, manter atualizado o seu endereço, para fins de intimações. 

Presumem-se válidas e consumadas as comunicações e as intimações 

dirigidas ao endereço registrado/informado no processo [art. 274, 

parágrafo único do Código de Processo Civil]. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, é possível divisar que diligenciada a 

intimação da parte autora para que promovesse andamento no processo, 

constatou-se que o requerente modificou o endereço e atualmente se 

encontra em lugar incerto e não-sabido. Portanto, reputo válida e 

aperfeiçoada a intimação do autor, visto que concretizada no endereço 

noticiado na petição inicial.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que o andamento do processo está paralisado por período 

superior a um ano, por negligência e inércia da parte autora, considero 

que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 

1.º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113548 Nr: 5828-34.2015.811.0045

 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: REGINALDO ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16.859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5828-34.2015.811.0045.

Considerando-se o acúmulo de perícias médicas, pendentes de 

realização, que vêm comprometendo a efetivação da celeridade 

processual, e que o perito nomeado Dr. Mario Kaway Filho protocolizou, 

recentemente, pedido em que afirmou não mais ter interesse em realizar 

periciais judiciais, DESTITUO o digno perito Dr. Mario Kaway Filho do 

encargo a ele conferido, e NOMEIO como perito neste processo o ilustre 

médico Dr. Guido V. Céspedes, que deverá realizar a perícia no dia 10 de 

outubro de 2018, a partir das 8h30min. Mantenho o valor dos honorários 

periciais arbitrados anteriormente.

Intime-se o requerente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, na data agendada para a realização da perícia, compareça no 

consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86443 Nr: 237-62.2013.811.0045

 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 1032121/8/2018 Página 315 de 788



 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EBERHARDT, EUNICE ZENAIDE 

MACIEL EBERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Deveras, os executados/autores da revisional depositaram em juízo, em 

consignação ao pagamento das parcelas vincendas do contrato pactuado 

com o Banco John Deere S/A, os seguintes valores: R$ 34.523,66, 

conforme comprovante de fl. 118; R$ 40.792,77, conforme comprovante 

de fl. 416; e R$ 65.412,99, conforme comprovante de fl. 426. Foi interposto 

agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela antecipada, o 

qual foi julgado procedente para o fim de indeferir o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. Ocorre que, no dia 30/04/2014, a ação revisional foi 

julgada por sentença, a qual foi revista pelo Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em sede de recurso, para o fim de julgar improcedentes os 

pedidos iniciais e condenar a parte autora nas custas processuais e 

honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00. Iniciada a fase de 

cumprimento de sentença, os executados, devidamente intimados, 

deixaram de efetuar o pagamento da dívida. Diante disto, foi deferida a 

penhora de valores em dinheiro através do Sistema BacenJud, com a 

consequente liberação dos valores bloqueados em favor do exequente e 

extinção do feito pelo pagamento (fls. 586/587). Porém, até o presente 

momento, nada foi determinado em relação aos valores depositados em 

juízo por ocasião do deferimento da tutela antecipada. Assim, tendo em 

vista que as partes pactuaram acordo, dispondo acerca da liberação dos 

valores depositados em juízo (fls. 589/593), EXPEÇA-SE alvará de 

liberação, da quantia em dinheiro depositada no processo, em prol dos 

executados, registrando-se a conta para liberação informada na petição 

de fls. 590/593. Intimem-se os executados, mediante a expedição de carta 

guarnecida com aviso de recebimento, acerca da liberação dos valores 

em dinheiro, realizada através da ordem de expedição de alvará. Após, 

arquive-se o processo. Intimem-se.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90424 Nr: 4323-76.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MANOEL DOS SANTOS, 

CLAUDINEY DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERLEI MANOEL DOS SANTOS, Cpf: 

04091160174, Rg: 19051484, Filiação: Valdemir Manoel dos Santos e 

Maria Aparecida de Lima, data de nascimento: 08/02/1990, brasileiro(a), 

natural de Alta Floresta-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone (65) 9981-3164. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos que no dia 03/08/2012, no período 

vespertino, na estrada do Morocó, nesta urbem o denunciado VANDERLEI 

MANOEL DOS SANTOS, foi preso em flagrante delito por portar arma de 

fogo e munições, de uso permitido, quais sejam 01 (uma) espingarda, 

calibre 22., númerop de série 0353007 e 07 (sete) munições, calibre 22., 

intactas, em desacordo com a determinação legal, sendo assim, 

DENUNCIADO como incurso nas penas dos arts. 12 e 14 da Lei 

10.826/2003, na forma do art 69 do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Citem-se os acusados e intime-os para 

responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar 

aos denunciados, se os mesmos possuem advogado constituído, e caso 

não possuam, se tem condições de constituir advogado. Caso os 

denunciados não apresentem a resposta no prazo legal ou não constituam 

Defensor ou informem não possuir condições de constituir advogado, 

nomeio desde já para a defesa dos mesmos o ilustre Defensor Público que 

oficia nesta Vara, devendo ser intimado da nomeação bem como para 

oferecer resposta à acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do 

CPP, com as alterações da Lei nº. 11.719/2008). Não localizados para 

citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa (art. 362, 

do CPP), fica desde já ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, 

§1°, CPP).3. INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público, 

que objetiva a requisição de informações, dirigidas à órgãos/repartições 

públicas, com o propósito de obter folha/certidão de antecedentes 

criminais em nome de tais acusados. É que, segundo o feitio da legislação 

de regência, o Ministério Público, na condição de dominus litis e atuando na 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de conduzir/promover 

diligências investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e 

informações [art. 129, incisos VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, 

alínea 'b', II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos 

do Código de Processo Penal]. O Poder Judiciário não está 

obrigado/forçado, de forma genérica e não-individualizada, a deferir a 

realização de diligências, pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se 

demonstrada a necessidade efetiva de sua intermediação, por intermédio 

da exposição de justificativa concreta que demonstre a existência de 

dificuldade ou de obstáculo instransponível para a concretização do ato, 

através da utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 

28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 

664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/0312005; 

STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese sub judice. 4. 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da 

CNGC/MT). 5. Após, venham-me os autos conclusos.6. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 17 de agosto de 2018

Andreson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157557 Nr: 4359-45.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON PAIVA RODRIGUES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VIVAN - 

OAB:OAB/MT 24885/O

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 

de setembro de 2018, às 16h00min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 
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expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 96676 Nr: 3282-40.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MORATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLAVIO DE 

ANDRADE - OAB:6.730/MT, VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - 

OAB:9331/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador para que, 

fique CIENTE do cálculo de pena de fls. 159, MANIFESTANDO-SE no que 

enteder de direito, no prazo legal.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004315-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO NASCIMENTO CABRAL (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para dar ciência ao Reclamado acerca da manifestação 

do Reclamante ID 13785972, para que requeira o que de direito no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E.V REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000127-70.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: E.V REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em que alega o Reclamante que era titular da c/c nº 

00787-5 – Ag. 7716 já há dois anos e que de forma repentina o banco 

reclamado cancelou a conta corrente. Aduz que seu cartão foi cancelado 

e que por esse motivo não conseguiu efetuar o pagamento de suas 

contas. Por essas razões requer a ativação de sua conta, bem como a 

condenação da Reclamada por danos morais. Em contestação, a 

Reclamada alega e comprova, que houve prévio aviso do cancelamento da 

conta, como previsto em contrato. Com isso requer a improcedência da 

ação. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos 

entendo que o pedido exordial é improcedente. Com efeito, em que pese 

às razões apresentadas pela parte Autora, entendo que não há como 

reconhecer que a mesma passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Não sem propósito, 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. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as partes, 

mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. 

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial. 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. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para a MM. Juíza da 

5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de maio de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de maio de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELAINE FERNANDES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000313-93.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 160,92; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELAINE FERNANDES SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte requerente alega em síntese, 

que não possui nenhum débito com a parte Reclamada, contudo seu nome 

foi inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida que 

desconhece. Por esses motivos requer a declaração de inexistência do 

débito e a condenação da Reclamada por danos morais. Em contestação, 

a Requerida contesta de forma genérica, e não junta aos autos 

documentos que corroborem suas alegações, mormente porque não 

trouxe a baila contrato assinado pela parte Reclamada. Além do mais, os 

prints das telas do controle interno da Requerida, estão totalmente 
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desfocados. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da cobrança dos débitos, e a parte requerida não logrou êxito 

em fazer prova do contrário. Efetivamente, do confronto/cotejo analítico do 

material cognitivo produzido no processo, deduz-se que a companhia 

requer ida não comprovou,  de maneira categór ica,  a 

regularidade/legitimidade da cobrança — ponto crucial/nodal que a 

requerida poderia lançar mão, para efeito de excluir a caracterização da 

responsabilidade civil e que, portanto, pendeu por pesar sobre os seus 

ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Por 

fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de falha na prestação de serviços, traduzida na 

cobrança indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível 

de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte reclamante possui 

inscrição anterior à realizada pela empresa reclamada, sem notícia nos 

autos de que a mesma seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência 

de dano moral indenizável no caso retratado em tela. Portanto, a parte 

Reclamante possui inscrição preexistente. Nesse sentido é a Súmula 385 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ementa: Súmula 385. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Assim, entendo que a parte reclamante não sofreu abalo 

de crédito, isto porque, preexiste legítima inscrição em seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, não havendo o que se falar, portanto, em 

indenização por danos morais. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Declarar a 

inexistência do débito da parte Autora com a parte Ré, referente à dívida 

em litígio, determinando a exclusão do nome da parte Reclamada dos 

cadastros de inadimplentes referente ao contrato discutido nestes autos, 

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite dos 

Juizados Especiais; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, 02 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 04 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELAINE FERNANDES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004574-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE OLING CORASSA (ADVOGADO(A))

RENE CORASSA (ADVOGADO(A))

MONALISA FABIOLA SCHOMMER HUBNER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004574-38.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 37.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MONALISA FABIOLA SCHOMMER HUBNER 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

JuizadosEspeciais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte requerente alega em síntese, que é titular da linha telefônica móvel 

nº (65) 99918-2829, e que ao tentar realizar a migração de plano 

descobriu que haviam outras 07 (sete) linhas moveis em seu nome, que 

nunca foram contratadas. Aduz, que tentou por várias vezes resolver a 

questão administrativamente (protoc. 20174971801480), inclusive 

procurou o PROCON, mas restaram inexitosas. Assim, requer a 

declaração de inexistência de débitos das 07 (sete) linhas não 

contratadas e a condenação da Reclamada por danos morais. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Em contestação, a Reclamada não juntou 

nenhuma prova que contrarie as alegações da parte autora. Apenas 

sustenta, em síntese, a ausência de dano moral. Pugna pela 

improcedência da lide. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Analisando detidamente os autos e compulsando as 

provas produzidas, verifico a verossimilhança nas alegações da parte 

reclamante, uma vez que apresentou provas suficientes para a análise da 

demanda, enquanto a ré trouxe apenas alegações, deixando de instruir os 

autos com algum documento que retirasse sua responsabilidade. Com 

relação aos danos morais, imperioso destacar que o deslinde da questão 

fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do 

fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Dessa maneira, 

verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta 

ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o dever 

de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela reclamada 

culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos causados a parte 

reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de indenizar. POSTO 

ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da inicial, para o fim de: a- Determinar o 

cancelamento das 07 (sete) linhas telefônicas , proibindo a Reclamada de 

efetuar qualquer tipo de cobrança referente à estes, sob pena de multa de 

R$2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento. b) Condenar a 

Reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, 

com incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula 

n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

contabilizados da data do evento danoso; c)- Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de abril de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de maio de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002316-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO NEGRIJO VELOZO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

faço a juntada da carta precatória de citação da parte executada. Nesse 

passo, considerando que decorreu "in albis" o prazo para pagamento 

espontâneo, bem como não foram localizados bens do devedor, conforme 

certidão anterior, INTIMO a parte exequente para atualização do débito, 

bem como para requerer o que de direito no prazo legal. Lucas do Rio 

Verde - MT, 20 de agosto de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005254-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GILMARA BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005254-23.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA, ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GILMARA BEZERRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante 

requereu a desistência desta reclamação. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação 

em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da 

mesma forma, fica a empresa requerida isenta do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de abril de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de maio de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JHONATHAN LUIS PACHECO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000180-51.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.204,71; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JHONATHAN LUIS PACHECO SOARES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 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 6º), 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 pacifico 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). Dessa forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inc 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

em que alega o Reclamante que seu nome foi inserido junto ao Serasa por 

dívida inexistente e que não possui nenhum débito com o Banco Réu, 

referente aos valores R$1.022,20 (hum mil, vinte e dois reais e vinte 

centavos) e R$182,50 (cento e oitenta e dois reais e cinqüenta centavos). 

A parte Reclamada contesta de forma genérica, deixando de juntar provas 

que opusessem o alegado na inicial. Logo, a negativação do nome do 

autor é indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e o Réu deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, consoante alhures relatado. A reclamada não 

demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, que deu azo à 

manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, 

se acha perfeitamente regular, possui origem causal válida ou, 

residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro na 

causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. 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. 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). 

Logo, nesse influxo de idéias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte 

Reclamante possui inscrição posterior à inscrição realizada pela 

Reclamada em seu nome. Em que pese existam outras negativações, 

verifico que não se aplica ao caso, a Súmula 385 STJ, por se tratar de 

negativação posterior a que está sendo discutida nestes autos. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da 

parte autora é diversa daquele que nunca teve uma anotação. Nesse 

entendimento: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INSCRIÇÕES POSTERIORES - NÃO APLICABILIDADE - DANO MORAL 

- QUANTUM. A existência de outros apontamentos não obsta a 

indenização, considerando que somente a preexistência de inscrição 

legítima nos cadastros de inadimplentes afasta a ocorrência de dano moral 

decorrente de negativação indevida (súmula n.º 385 do STJ). A existência 

de outras inscrições posteriores nos cadastros restritivos, apesar de não 
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obstar a indenização, contribui para sua redução a um valor mais baixo 

que o usualmente arbitrado. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.065754-8/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, publicação da súmula em 

28/09/2017). Subsiste, pois, o dever da Reclamada indenizar a parte 

Autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral, 

atendendo os princípios da razoabilidade, capacidade econômica da 

Reclamada e da exemplaridade. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Autora, deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense o sofrimento causado, mas às posses do ofensor. 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$3.000,00 (três 

mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo 

ainda como punição à Reclamada. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a 

reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Declarar inexistentes os débitos discutidos nestes autos, proibindo a 

Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob 

pena em caso de descumprimento, de multa diária de R$200,00 (duzentos 

reais), até o limite máximo dos Juizados Especiais; c) Determinar que a 

Reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o cancelamento 

das Inscrições no Cadastro de Inadimplentes, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento, até o limite 

máximo do valor de alçada dos Juizados Especiais. d) Declarar encerrada 

a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de maio de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de maio de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004490-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIANA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004490-37.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELIANA BATISTA DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo com 

o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Primeiramente, de suma 

importância frisar, por conveniente, que se afigura desnecessária a 

produção de prova em audiência, na medida em que não desponta como 

instrumento decisivo para o regular deslinde do processo, porquanto as 

provas produzidas pelas partes, são suficientes para a compreensão dos 

acontecimentos e totalmente aptas para a prolação de julgamento da lide. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas tais 

questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ELIANA BATISTA DE 

OLIVEIRA, em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO. 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. Nesta toada, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte requerente, alega 

ser as inscrições de seu nome nos cadastros de inadimplentes indevidas, 

uma vez que alega não ter nenhum débito com a Requerida. Ressalte-se 

no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. 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). D’outra banda, no que tange ao pedido de 

condenação por danos morais, penso que deva ser objeto de admissão. 

Ocorre que, o dano moral consolida-se como sendo todas aquelas lesões 

que têm a especial virtude de catalisar abalos a um bem integrante da 

personalidade do indivíduo [art. 1.º, inciso III e art. 5.º, incisos X e XII da 

CRFB/88; art. 11 e art. 21, todos do Código Civil de 2002. Há, na verdade, 

através da protagonização de uma conduta beligerante, violação a direito 

personalíssimo, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a incolumidade 

psicológica, de forma a causar sofrimento, vexame e humilhação, que 

interfira no comportamento psíquico do ser; o dano moral possui como 

causa de reparação a ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram 

a personalidade do indivíduo e pressupõe a ocorrência de um sofrimento 

psíquico a ser suportado. Por conseguinte, ao destrinchar o acervo de 

informações engendradas nos autos, depreende-se, máxime das 

circunstâncias que envolveram os fatos sub judice , que todo o ocorrido 

limitou-se à ação da empresa reclamada que, de forma abusiva, procedeu 

à inscrição do nome da consumidora/reclamante nos cadastros de 

inadimplentes. De fato, não se pode negar valor à premissa de que a 

existência de registro negativo no banco de dados da SPC e SERASA dá 

ensejo à perturbação emocional ao indivíduo, que causa abalo a 

incolumidade psicológica, ao dinamizar na sua psique sentimento de 

desvalia e desprezo absoluto, decorrente de relação de consumo mal 

resolvida, causadora de transtornos mais intensos do que aqueles que se 

podia esperar, principalmente contratempos e constrangimentos 

desnecessários. Exatamente nesta toada, depreende-se que a existência 

do dano moral decorre in re ipsa , de tal sorte que a responsabilidade do 

agente exsurge do simples fato da violação do direito, sendo irrelevante a 

demonstração do prejuízo em concreto, o qual vem presumido em face da 

conjuntura fática entabulada; o dano consuma-se com a inscrição indevida 

nos cadastros de inadimplentes, nada mais sendo necessário provar, eis 

por que o dano moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano 

fático probatório. Dessa forma, entendo caracterizado o sofrimento 

psíquico da reclamante, como de qualquer outra pessoa em semelhante 

circunstância vexatória, que, ao ter o seu nome irregularmente inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito do SPC e SERASA foi submetida a 

contratempos e constrangimentos desnecessários. Logo, uma vez 

definidos o dever de indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo, 

portanto, a aquilatar a quantificação do dano moral suportado pela 

reclamante. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes do SCPC e SERASA conservou-se durante expressivo 

interstício temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem 

o caso submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de 

estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes 

litigantes, creio que se apresenta como medida de prudência razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 
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equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), como forma de minimizar os 

transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento sem causa 

para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Determinar a exclusão do 

nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que tange 

exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo, 

dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária arbitrada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), na hipótese 

de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) 

Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

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

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

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 03 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com fundamento no 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . [1] II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de maio 

de 2018. Melissa de Lima Araujo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000363-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

GRAFICA IGRAPEL LTDA - ME (REQUERENTE)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GERMANO PERSONA PISTORI (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 02/10/2018. às 14:30 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: 1003050-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

FRANCIMAR ARAUJO FRANCA SOARES MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003050-06.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.000,00; 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: 

FRANCIMAR ARAUJO FRANCA SOARES MELO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Primeiramente, de suma 

importância frisar, por conveniente, que se afigura desnecessária a 

produção de prova em audiência, na medida em que não desponta como 

instrumento decisivo para o regular deslinde do processo, porquanto as 

provas produzidas pelas partes, são suficientes para a compreensão dos 

acontecimentos e totalmente aptas para a prolação de julgamento da lide. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas tais 

questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por FRANCIMAR ARAÚJO FRANÇA SOARES MELO, em desfavor 

da TELEFÔNICA BRASIL S.A.. 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. 

Nesta toada, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente, alega ser as inscrições de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes indevidas, uma vez que alega não ter nenhum 

débito com a Requerida. Ressalte-se no caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. 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). D’outra banda, no que tange ao pedido de condenação por 

danos morais, penso que deva ser objeto de admissão. Ocorre que, o 

dano moral consolida-se como sendo todas aquelas lesões que têm a 

especial virtude de catalisar abalos a um bem integrante da personalidade 

do indivíduo [art. 1.º, inciso III e art. 5.º, incisos X e XII da CRFB/88; art. 11 

e art. 21, todos do Código Civil de 2002. Há, na verdade, através da 

protagonização de uma conduta beligerante, violação a direito 

personalíssimo, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a incolumidade 

psicológica, de forma a causar sofrimento, vexame e humilhação, que 

interfira no comportamento psíquico do ser; o dano moral possui como 

causa de reparação a ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram 

a personalidade do indivíduo e pressupõe a ocorrência de um sofrimento 

psíquico a ser suportado. Por conseguinte, ao destrinchar o acervo de 

informações engendradas nos autos, depreende-se, máxime das 

circunstâncias que envolveram os fatos sub judice , que todo o ocorrido 

limitou-se à ação da empresa reclamada que, de forma abusiva, procedeu 

à inscrição do nome da consumidora/reclamante nos cadastros de 

inadimplentes. De fato, não se pode negar valor à premissa de que a 

existência de registro negativo no banco de dados da SPC e SERASA dá 

ensejo à perturbação emocional ao indivíduo, que causa abalo a 

incolumidade psicológica, ao dinamizar na sua psique sentimento de 

desvalia e desprezo absoluto, decorrente de relação de consumo mal 

resolvida, causadora de transtornos mais intensos do que aqueles que se 

podia esperar, principalmente contratempos e constrangimentos 

desnecessários. Exatamente nesta toada, depreende-se que a existência 

do dano moral decorre in re ipsa , de tal sorte que a responsabilidade do 

agente exsurge do simples fato da violação do direito, sendo irrelevante a 

demonstração do prejuízo em concreto, o qual vem presumido em face da 

conjuntura fática entabulada; o dano consuma-se com a inscrição indevida 

nos cadastros de inadimplentes, nada mais sendo necessário provar, eis 

por que o dano moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano 

fático probatório. Dessa forma, entendo caracterizado o sofrimento 

psíquico da reclamante, como de qualquer outra pessoa em semelhante 

circunstância vexatória, que, ao ter o seu nome irregularmente inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito do SPC e SERASA foi submetida a 

contratempos e constrangimentos desnecessários. Logo, uma vez 

definidos o dever de indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo, 

portanto, a aquilatar a quantificação do dano moral suportado pela 

reclamante. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes do SCPC e SERASA conservou-se durante expressivo 

interstício temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem 

o caso submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de 

estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes 

litigantes, creio que se apresenta como medida de prudência razoável que 
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se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 

equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), como forma de minimizar os 

transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento sem causa 

para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Determinar a exclusão do 

nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que tange 

exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo, 

dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária arbitrada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), na hipótese 

de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) 

Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

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

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

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 03 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com fundamento no 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . [1] II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de maio 

de 2018. Melissa de Lima Araujo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000356-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULCIMAR ZUCHI (ADVOGADO(A))

PADUA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 17/04/2018. 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: 1000514-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 03/10/2018. às 13:45 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: 1005216-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JHONATHAN LUIS PACHECO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

ar

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VIEGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 04/09/2018, às 13h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005213-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA VALERIA MARQUES BARBOSA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ar

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE NEPONOCENO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 02/10/2018. às 15:00 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: 1000413-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA PONTES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000413-48.2018.8.11.0045 REQUERENTE: ANA MARIA 

PONTES DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Nos termos do artigo 

317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome (cópia de 

fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de 

telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, e não se enquadra nos tipos de 

comprovantes sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004942-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANO LOBO DE MENEZES (REQUERENTE)

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 02/10/2018. às 15:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MEDEIROS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000418-70.2018.8.11.0045 REQUERENTE: PATRICIA 

MEDEIROS REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Visto etc., 

Analisando a inicial e os documentos que a acompanham, observa-se que 

o comprovante de endereço está em nome de terceiro estranho aos autos, 

bem como a declaração de residência é realizada por uma pessoa e 

assinada por outra, que torna o documento sem valor algum. Destaco 

ainda, que não fica clara a relação entre o autor e o titular do comprovante 

de endereço. Determino que a parte Reclamante proceda emenda à inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do 

CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante de endereço em nome 

da parte autora, tais como: contas de água, energia e telefone contrato de 

locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo, uma vez que, a comprovação da 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela 

parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua o comprovante ou 

esteja em nome de terceiro, deverá comprovar a sua relação com o titular 

do comprovante de endereço. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003496-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO (ADVOGADO(A))

ROSILDA DANTAS CASTRO SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003496-72.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROSILDA DANTAS CASTRO 

SOUZA LIMA REQUERIDO: CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA Visto etc.,. Determino que a parte Reclamante 

proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 

(s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante 

de endereço em nome da parte autora, tais como: contas de água, energia 

e telefone, uma vez que, a comprovação da residência em nome da parte 

é essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Caso não possua comprovantes de residência em seu nome o 

reclamante deverá comprovar por documento idôneo a relação com a 

pessoa que constará no comprovante de residência. Ressalto que no 

caso dos Juizados Especiais a competência territorial pode ser declarada 

de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é 

documento essencial para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO ASCARI (REQUERENTE)

NADIR JARDIM SANTANA (ADVOGADO(A))

THAISE FIORI (REQUERENTE)

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

ar

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANTOS BARATA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ar

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROCO V. RIBEIRO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 02/10/2018. às 15:45 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: 1002947-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITTO & BENEDITTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME (REQUERENTE)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRANDENBURG DECORACOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 02/10/2018. às 16:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRON ROBERTO DO CARMO FERRARI (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

TERMO ANEXO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILTON DOS SANTOS LAGO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 02/10/2018. às 17:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000417-56.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DA SILVA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN (ADVOGADO(A))

ANDRASKI & FONTANA LTDA - ME (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

carta precatória, informando a negativa da diligência, INTIMO a parte 

exequente para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 20 

de agosto de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002625-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

AGOSTINHO PIRES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 02/10/2018. às 17:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010606-13.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DA SILVA & DE ARAUJO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010606-13.2012.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: DA SILVA & DE ARAUJO LTDA - ME Vistos. Indefiro 

pedido de id. 13099329, uma vez que a citação por edital é incompatível 

com procedimento do Juizados Especiais, conforme artigo 18, § 2° da Lei 

n. 9.099/95. Intime-se para providenciar o endereço atualizado da 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 20 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAMONA APARECIDA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000770-28.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RAMONA APARECIDA 

RAMOS DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar memória de cálculo. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002910-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

ADRIANA SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LL CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002910-69.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANA SOUZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: LL CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME 

Vistos. Constata-se que a parte recorrente não efetivou o preparo, 

conforme disciplina o parágrafo 1º, do artigo 42 da Lei 9.099/95, no prazo 

estipulado. A parte reclamante foi devidamente intimada para acostar aos 

autos, no prazo de 48 horas, realizar o preparo ou o pedido de justiça 

gratuita e a declaração de hipossuficiência da parte. Todavia, verifica-se 

que o reclamante intimado quedou-se inerte, conforme certidão id 

14556133. Dessa forma, entendo que o recurso é intempestivo, já que a 

parte não efetuou o preparo no prazo de 48 horas, conforme preceitua a 

lei dos juizados. Ante ao exposto, estando ausente o pressuposto de 

tempestividade, nego seguimento ao recurso interposto id. 12969497, 

julgando-o deserto, por falta de efetuação do preparo no prazo 

estabelecido no parágrafo 1º, do artigo 42 da Lei 9.099/95, c/c § 4º, do 

artigo 132 do Código Civil. Considerando a juntada de renúncia do 

mandato, intime-se a parte reclamada, pessoalmente, a fim de que possa 

constituir novo causídico, no prazo de 15 (quinze) dias. Certifique o 

trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos e intimem-se a partes 

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

Caso não sejam apresentados requerimentos, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003528-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003528-77.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROMULO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO GERADOR S.A Vistos. Considerando a divergência 

da parte reclamada cadastrada (Banco Gerador S/A) no PJE e da 

apresentada na inicial (Eudora- Interbelle Comercio de Produtos de Beleza 

Ltda), intime-se a parte autora, a fim de emendar a inicial esclarecendo a 

divergência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004536-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MANOEL DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 03/10/2018. às 14:00 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: 1001364-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLUGE E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

TATHIANE DALLA VECCHIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERRADOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

informar o endereço atual do promovido no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002849-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DAVIDE GRANGEIRO (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))
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PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR ROSA BRAGA (REQUERIDO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

informar o endereço atual do promovido no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 146571 Nr: 7242-96.2017.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PABLO RODRIGO DE SÁ BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBERTO SOARES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto etc.

Acolho a justificativa apresentada as fls. 69/70, designe-se nova data 

para audiência preliminar, conforme disponibilidade de pauta do 

conciliador.

Imitem-se as partes.

 Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, 17 de agosto de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 113105 Nr: 5550-33.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO-DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Antonio Lorensetti - 

OAB:18999/MT, EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - OAB:7.044-B/MT, 

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cerifique-se se houve o trânsito em julgado da sentença.

Em caso de positivo, DETERMINO que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença.

 INTIME-SE a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor do débito, consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, 

o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com 

expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º).

 Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, 

intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na 

falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

525, do CPC.

 Intimem-se

 Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de agosto de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 30524 Nr: 304-66.2009.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR LAMPUGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIRENE CANDIDO LONDERO - 

OAB:OAB/MT 24478-A, LUCAS CANDIDO MAYER - OAB:85183-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Visto.

DETERMINO que a Secretaria Judicial providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença.

 Considerando a certidão de fl. 106 intime-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) para que possa requer o que de 

direito e interesse.

Após, conclusos.

Intimem-se

 Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de agosto de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20427 Nr: 1682-62.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANY NANDO CONFECÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA MARIA BARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 Vistos.

Considerando o pagamento da entrada e das parcelas do acordo, sendo 

tais valores incontroversos defiro a liberação em favor da exequente.

 Cumpra-se o determinado no Provimento 68 do Conselho Nacional de 

Justiça e após, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da 

quantia depositada nos autos, devendo ser observado os dados 

bancários para transferência informados à fl. 156.

Intime-se a reclamante, pessoalmente, da decisão que determinação de 

liberação do valor depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da 

CNGC.

Após, intime-se a exequente para se manifestarem 15 (quinze) dias, se 

houve a satisfação do crédito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Lucas do Rio Verde-MT, 17 de agosto de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000218-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WENNEY FERREIRA LOPES (EXEQUENTE)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000218-34.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: WENNEY FERREIRA LOPES 

EXECUTADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos. Defiro 

pedido de habilitação de advogado id. 13461789, devendo novas 

publicações serem a ele endereçadas. Retifique-se no sistema PJE. 

Quanto ao pedido de renovação de intimação de atos já praticados, este 

deve ser indeferido, uma vez que a juntada do pedido de habilitação de 

novos causídicos foi realizada após as determinações para pagamento do 

valor executado e estando a parte reclamada devidamente representada 

nos autos pelo causídico anterior, não há que falar em renovação de 

intimação. Defiro o requerimento realizado pelo requerente, determinando 

que seja procedida à penhora on-line nas contas e/ou aplicações, bem 

como em que os Executados eventualmente figure como titular, 
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estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a quantia de R$ 

12.678,27 (doze mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte sete centavos 

centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. 

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. Ao final de todo o 

processado supra, e nada sendo encontrado, intime-se o credor para 

indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de cinco (05) 

dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 53, 

§4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 15 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003521-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCLIN AQUARIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD SHOOTING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003521-85.2018.8.11.0045. REQUERENTE: AGROCLIN AQUARIOS LTDA 

- EPP REQUERIDO: GOLD SHOOTING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - 

ME Vistos. AGROCLIN AQUARIOS LTDA ingressou com ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em desfavor de GOLD 

SHOOTING CURSOS E TREINAMENTO LTDA, todos qualificados nos autos. 

Consta nos autos, em síntese, que o autor comprou um produto da 

reclamada, consistente em 01 (uma) Espingarda Hastan, Semi Auto, Cal. 

12, 10 tiros, modelo Escort, cano 24, Origem Turquia, nº BR310233, 

conforme cópia da nota fiscal em anexo. Aduz que é de responsabilidade 

da reclamada promover automaticamente a regularização do objeto no 

Sistema de Armas – SINARM, e que até o momento isto não ocorreu. Frisa 

que o prazo para o registro da arma estipulada pela Polícia Federal é de 90 

(noventa) dias, sendo que tal prazo já expirou. Por fim, requereu a 

concessão dos efeitos da tutela consistente em determinar a reclamada 

regularize o registro do produto comprado junto ao Sistema Nacional de 

Armas – SINARM. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No presente caso, a 

parte autora postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, determinação judicial para que a reclamada regularize 

produto comprado da reclamada consistente em 1 (uma) Espingarda 

Hastan, Semi Auto, Cal. 12, 10 tiros, modelo Escort, cano 24, Origem 

Turquia, nº BR310233, no entanto verifica-se que não estão 

demonstrados os pressupostos acima citados, sobretudo porque em 

análise dos documentos que instruíram a inicial, observo que inexistem 

elementos suficientes para concluir que o pedido de registro está de 

acordo com os requisitos que autorizam a compra da arma de fogo, bem 

como em especial o seu registro, conforme com as regras da Polícia 

Federal, quais sejam: 1. Autorização para a compra da Arma de Fogo; 2. 

Nota fiscal de compra da Arma de Fogo; 3. Comprovante bancário de 

pagamento da Guia de Recolhimento da União – GRU – referente à taxa, 

consoante o canal de atendimento no site da Policia Federal 

(www.pf.gov.br), sendo prudente aguardar a instrução processual para 

melhor esclarecimento dos fatos. Dessa forma, ausente prova inequívoca 

apta ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, bem 

com a urgência, afigura-se incabível, o deferimento da medida de 

pleiteada, fazendo-se necessária a oportunização do exercício do 

contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. Posto isto, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Para justa e eficaz solução do litígio, 

INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do Juizado 

Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte autora para 

comparecer à solenidade. Conste no mandado que 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; advirta-se também que o não 

comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

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

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

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003534-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE GABRYELLE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003534-84.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JEANE GABRYELLE DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Visto etc. Dispensado o relatório. Cuida-se de ação 

ordinária c/c danos morais c/c obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada promovida por Jeane Gabryelle dos Santos Silva em face de 

ENERGISA – Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, qualificados nos 

autos em epígrafe. Aduz a parte autora, em síntese, que é consumidora 

dos serviços de energia da empresa requerida, com cadastro sob o nº 

6/224873-8 Destaca que ao receber a fatura do mês de junho de 2018, 

com vencimento para a data de 25/06/2018, percebeu ser o valor muito 

superior ao habitual, qual seja, R$ 1.551,47 (mil quinhentos e cinquenta e 

um reais e quarenta e sete centavos). Informa que não houve qualquer 

mudança nos hábitos para que justificasse o aumento do consumo de 

energia elétrica já que no mês de março o consumo foi de 164Kw de 

energia e a fatura totalizou o valor de R$ 135,96 (cento e trinta e cinco 

reais e noventa e seis centavos). Em sede de tutela de urgência, requer 

seja a empresa requerida compelida a restabelecera energia da unidade 

consumidora, bem como se abster de suspender o fornecimento de 

energia elétrica em relação a fatura discutida nos autos, até a resolução 

do mérito da presente demanda. É a síntese. Decido. Nos termos do artigo 

300 do CPC/2015, para a concessão da tutela de urgência é indispensável 

a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, 

bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou 

ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório do requerido. Após analisar a inicial e os 

documentos que a acompanharam, entendo presentes a verossimilhança 

da alegação e o perigo da demora, razão porque deve ser deferida a 

tutela pleiteada. No caso em apreço, a pertinência material está calcada na 

relação de consumo existente entre as partes, conforme denotam os 

documentos inclusos. A verossimilhança da alegação se consubstancia 

no fato de que a reclamante é usuário do serviço de energia elétrica 

conforme se observa da fatura que instrui a inicial, demonstrando, em 

primeiro plano, estar adimplente com a contraprestação que lhe cabe. 

Ademais, preliminarmente, percebe-se que a requerente possui média de 
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consumo muito inferior à atualmente cobrada pela empresa requerida. 

Outrossim, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do consumidor 

os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer forma de empreendimento, são obrigados 

a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais 

contínuos. O perigo da demora é evidente pois, o fornecimento de serviço 

de energia elétrica é indispensável às atividades cotidianas, em especial 

para manter os alimentos em bom estado de conservação. Por fim, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade já que a continuidade do serviço 

é dever da concessionária, ora requerida e, em caso de irregularidade, 

deverá a requerente arcar com os custos do serviço consumido. Posto 

isso, defiro a tutela antecipada pretendida pela requerente, para 

determinar que a requerida restabeleça e se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/2248731-8, 

em relação a fatura do mês de junho/2018, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) até o teto de 40 salários mínimos. Sem prejuízo, 

recebo a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos legais. Em 

relação ao pedido de inversão do ônus da prova a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a 

critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da 

alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos 

intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado 

nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” 

(AgRg no AREsp 440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso 

Especial 2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 

24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de 

hipossuficiência vai além do sentido literal das expressões pobre ousem 

recursos, aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, no campo processual. O conceito de hipossuficiência 

consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do 

direito caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou 

informacional, diante de uma situação de desconhecimento” (Manual de 

Direito do Consumidor) Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. A Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o 

agendamento de audiência de conciliação de acordo com a pauta da 

Conciliadora. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 20 

de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003042-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ALENCAR (ADVOGADO(A))

KLEIN PINHEIRO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003042-92.2018.8.11.0045. REQUERENTE: KLEIN PINHEIRO E CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: BANCO GERADOR S.A Visto etc. Dispensado o relatório. 

Trata-se de Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por KLEIN PINHEIRO E CIA LTDA -ME em face de BANCO 

AGIBANK S/A, aduzindo em síntese em 12 de junho de 2018 foram 

realizado dois bloqueios na conta que a autora possui com a reclamada. 

Relata que ao entrar em contato com a empresa ré esta apresentou duas 

versões para o ocorrido, não esclarecendo os motivos de tais bloqueios 

Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação 

prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203) Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de 

demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da 

alegação — dado a total ausência de comprovação de ausência de que os 

bloqueios de saldo foram indevidos, devendo ocorrer durante o 

prosseguimento do feito. Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação 

ao pedido de inversão do ônus da prova a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do 

juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 

440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). 

Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência 

vai além do sentido literal das expressões pobre ousem recursos, 

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no 

sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de 

uma situação de desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor) 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

A Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o agendamento de 

audiência de conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001990-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SOUZA MESSIAS (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001990-61.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EVERTON SOUZA MESSIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 
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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, 20 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000699-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ANTUNES LOPES TRANCOZO (ADVOGADO(A))

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000699-26.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTIANO ANTONIO 

LORENSETTI REQUERIDO: BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A Vistos. 

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação do mesmo (Ids. 12651217 e 

12651229). Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Ids. 12651217 e 12651229, para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004412-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PEREIRA SIMOES (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004412-43.2017.8.11.0045. REQUERENTE: VANESSA PEREIRA SIMOES 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos verifico que 

as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação do 

mesmo (Id. 11449642). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 11449642, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

NILZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000057-53.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NILZA RODRIGUES 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de reclamação em que a 

causa de pedir reside na alegação de cobranças indevidas de tarifas 

bancárias bem como anuidade de cartão de crédito, o qual havia pedido de 

cancelamento utilizou. Pede reparação por danos morais e materiais para 

devolução em dobro do valor indevidamente debitado de R$ 117,17 (cento 

e dezessete reais e dezessete centavos). É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO A pretensão merece juízo de procedência. A presente 

demanda versa sobre falha na prestação de serviços em razão de 

descontos indevidos de uma conta que deveria estar encerrada desde no 

dia 13 de dezembro de 2016 que totalizam R$ 157,00 (cento e cinquenta e 

sete reais). Conquanto o banco demandado tenha apresentado sua 

contestação, afirma que as cobranças são legítimas já que toda conta 

corrente possui taxas de manutenção e não há possibilidade de isenção 

destas tarifas em razão de sua conta ser corrente. Desta feita, o 

entendimento mais acertado é o de que se inverte o ônus da prova, o que 

se impõe fazer como regra de julgamento. Com efeito, o art. 6º, VIII, do 

CDC preceitua que quando for verossímil a alegação, e a parte adversa, 

hipossuficiente, deve haver a facilitação da defesa (aqui não na acepção 

técnico-jurídica do termo). De modo geral, o CPC divide a carga probatória 

entre as partes (ainda que lhes permita um protesto genérico dos meios de 

prova). No entanto, convém ter claro que o microssistema do Código de 

Defesa do Consumidor opta, nas hipóteses nele previstas 

(hipossuficiência ou verossimilhança), pela inversão do ônus probatório. A 

questão assume relevância quando o intérprete depara-se com a 

incerteza ou com a insuficiência de meios e elementos probatórios nos 

autos para alcançar a certeza processual exigida. Isso conduz à regra 

geral do ônus da prova, indagando a quem compete o encargo probatório 

(CPC, art. 333, I e II). Todavia, tal comando de lei não tem caráter absoluto, 

uma vez que comporta exceções, sendo tais as que dizem com a 

verossimilhança, com as presunções, com a notoriedade do fato e com as 

regras da experiência comum. Calha o comentário de Marinoni a respeito: 

“Em sua dimensão subjetiva, de regra de instrução, o ônus da prova serve 

para orientar a conduta probatória das partes, visando levar ao processo 

todos os elementos de prova necessários para justa resolução do caso 

concreto. O desiderato que se assinala ao ônus da prova, nessa 

perspectiva, está em possibilitar que se alcance a justiça do caso 

concreto. Eis aí a sua razão motivadora. E, evidentemente, não se pode 

imaginar que se chegará a uma solução justa atribuindo-se a produção de 

prova diabólica a uma das partes, ainda mais quando a outra parte, dadas 

as contingências do caso, teria melhores condições de provar. Tal 

ocorrendo, não pode incidir o art. 333, CPC.” (Luiz Guilherme Marinoni e 

Daniel Mitidiero, CPC Comentado artigo por artigo, 3ª Ed., RT, pág. 338). A 

par disso, a incidência das regras da Lei 8.078/90 traz para o seio da 

relação de consumo sob exame a responsabilidade objetiva do 

estabelecimento bancário. Cito o comando legal: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
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reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. “§ 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

“I - o modo de seu fornecimento; “II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; “III - a época em que foi fornecido. “§ 2º 

O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. 

“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: “I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; “II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” O reclamado alega que não há 

danos morais nem comprovação do ato ilícito imputável. O serviço, assim, 

qualifica-se como defeituoso, uma vez que o Banco Reclamado deixou de 

comprovar a legalidade das cobranças dos serviços já solicitado o 

cancelamento. Sendo assim o banco Reclamado não ofereceu a 

segurança esperada, pois descura do dever de lealdade e do princípio da 

boa-fé objetiva, pouco se importando com as consequência deletérias de 

sua conduta em franco menoscabo ao direito do reclamante, o que traduz 

afronta à dignidade da pessoa humana. Tais fatos exigem reparação 

moral. Diga-se que a responsabilidade pela prestação de serviços 

defeituosa apenas seria elidida se o demandado provasse a culpa 

exclusiva do consumidor (da parte reclamante) ou de terceiro. Não foi o 

caso. Logo, inegável a responsabilidade do estabelecimento reclamado 

pelos danos sofridos pela autora, devendo indenizar o dano 

extrapatrimonial. Quantifico o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Cotejados vários fatores, e tendo 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Considerando que os 

autos são carentes de elementos que permitam um exame completo das 

circunstâncias acima mencionadas, orientando-se pelos citados princípios 

de sobredireito ( razoabilidade e proporcionalidade ), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Acerca dos 

valores que o reclamante pretende sejam restituídos, as alegações do 

autor restam corroboradas pelos documentos apresentados que não 

foram contestados, bem assim não trouxe a reclamada qualquer prova em 

sentido contrário, o que torna indevida a cobrança. III - DISPOSITIVO. Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino 

pela PROCEDÊNCIA da presente ação de indenização por danos morais 

para (1º) CONDENAR a parte reclamada a pagar ao Reclamante danos 

morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado desde o 

arbitramento (Súmula 362-STJ) pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora de 

01% (um por cento) ao mês contados da citação (por se tratar de 

responsabilidade contratual), incidindo os comandos dos arts. 405 do CC e 

219 do CPC bem como declarar a inexistência do débito constante na 

conta corrente que já se encontra encerrada desde 2016 (Cooperativa 

Sicredi agência 8083 conta corrente 12.284-0). Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença 

submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 02 de agosto 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002476-80.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANA OLGA DEMBISKI FLECK 

REQUERIDO: OI 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 

desnecessidade de produção de prova em audiência. ACOLHO preliminar 

para RETIFICAR o polo passivo da Demanda para Oi Móvel S/A no lugar de 

Oi S/A. Os pedidos do autor procedem. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos materiais e morais 

promovida por ANA OLGA DEMBISKI FLECK em face de OI MÓVEL S/A. 

Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma compra por 

crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição em seu nome por 

uma suposta dívida contraída junto à requerida no valor de R$ 63,69 

(sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), inscrito em 

25/06/2-15. Contudo, esclareceu que desconhece o suposto débito, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora ou gravação de áudio, 

de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a 

relevância, já que não há prova sequer da contratação. Insta salientar, 

que as telas sistêmicas apresentadas não são suficientes para provar a 

contratação da parte, o contrato ou instrumento similar deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 
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Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante não possui outras 

restrições anteriores ou posteriores, assim, sopesando os fatos ocorridos 

e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Em relação ao pedido contraposto da reclamada deve 

ser indeferido tendo em vista que não está comprovado a relação 

contratual entre as partes. Por fim em relação ao pedido de litigância de má 

fé da reclamada deve ser indeferido tendo em vista não estarem 

presentes nenhuma das hipótese do art. 80 do NCPC. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) – (25/06/2015). RECONHEÇO a inexigibilidade do 

débito no valor de R$ 63,69 (sessenta e três reais e sessenta e nove 

centavos), inscrito em 25/06/2015, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente ao débito objeto da presente demanda; 

JULGO IMPROCEDENTES o Pedido Contraposto e Pedido de Litigância de 

Má Fé. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença submetido à homologação da MMa. 

Juíza de Direito, nos termos do art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto 

J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000672-43.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. 

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). RETIFICO o polo passivo 

da Demanda para Gol Linhas Aéreas S/A no lugar de Gol Linhas Aéreas 

Inteligentes S/A. FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos verifico 

que as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação 

do mesmo (Id. 12791280). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de (Id. 12791280) para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002148-19.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RASLLEY MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta ação 

conforme petição constantes nos autos ID Nº 14334508. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_________________________________________________ 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, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005256-90.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ADAILTON NAZARIO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 12380827. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001772-33.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EUDOX DA COSTA FREITAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 14332932. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

LETICIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002022-66.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LETICIA DE FREITAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 14286194. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003956-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

GENIVANIA SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003956-93.2017.8.11.0045. REQUERENTE: GENIVANIA SANTOS COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A. SENTENÇA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, nota-se que 

a parte autora fora devidamente intimada para fornecer o endereço 

atualizado do reclamado (ID Nº 11597319), sendo que o promovente 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos conforme AR 

constante no (ID Nº 14338085), portanto o autor NÃO atendeu ao 

chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe competir. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

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, 20 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS NEI CERQUEIRA BATISTA (REQUERENTE)
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ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000894-45.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ROBIS NEI CERQUEIRA 

BATISTA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para fornecer o endereço atualizado do reclamado 

(ID Nº 11597969), sendo que o promovente deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação nos autos conforme AR constante no (ID Nº 14338130), 

portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino 

pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________________________ __ 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, 20 de Agosto 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO CESAR DE JESUS LIMA (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000900-52.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ROMULO CESAR DE JESUS 

LIMA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para fornecer o endereço atualizado do reclamado 

(ID Nº 11598004), sendo que o promovente deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação nos autos conforme AR constante no (ID Nº 14346780), 

portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino 

pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_______ 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, 20 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003142-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

CELSO MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003142-81.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CELSO MARQUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S/A SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para fornecer o 

endereço atualizado do reclamado (ID Nº 11522029), sendo que o 

promovente deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos 

conforme AR constante no (ID Nº 14315592), portanto o autor NÃO 

atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 

486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

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, 20 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003952-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON DOS ANJOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003952-56.2017.8.11.0045. REQUERENTE: AMILSON DOS ANJOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para fornecer o 

endereço atualizado do reclamado (ID Nº 12544560), sendo que o 

promovente deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos 

conforme AR constante no (ID Nº 14547658), portanto o autor NÃO 

atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 

486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 
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____________________________________________________________

________________________________________________ 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, 20 de Agosto 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003157-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOSE CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003157-16.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE CLAUDIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 14466806. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003812-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ZILMARA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003812-22.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ZILMARA VIEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para fornecer o endereço atualizado do reclamado 

(ID Nº 12544777), sendo que o promovente deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação nos autos conforme AR constante no (ID Nº 14547564), 

portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino 

pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

________________________________________________ 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, 20 de Agosto 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001891-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVERALDO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001891-91.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EVERALDO DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON RODRIGO SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000108-64.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JAILSON RODRIGO SOUZA 

MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 
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deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003109-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA REIS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003109-91.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LETICIA REIS PEREIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 12366772 . Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001938-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NAUDO ADRIANO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001938-65.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NAUDO ADRIANO NUNES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ 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, 20 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA HANCHUK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001298-62.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SILMARA HANCHUK 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A PROJETO DE S E N T E N Ç A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir reside 

na alegação de desconto indevido oriundo de transação desconhecida 

realizada por terceiros em sua conta corrente sem sua autorização ou 

conhecimento, afirmando tratar-se de fraude. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO Não havendo preliminares arguidas, passo ao julgamento do 

mérito. No mérito, a demanda merece juízo de procedência. A presente 

demanda versa sobre falha na prestação de serviços em razão da 

ocorrência de desconto indevido no valor de R$ 323,02 (trezentos e vinte 

e três reais e dois centavos) retirado da conta da Reclamante, por 

contrato que não fora realizado pela parte, deixando a Reclamante sem 

poder utilizar-se de seus valores por já ter sido retirado de sua conta por 

terceiros fraudadores. Discorre que após diversas tentativas de solução 

administrativamente, não obteve êxito. A pretensão merece juízo de 

procedência. Nenhuma dúvida sobre ter se estabelecido entre a instituição 

bancária Reclamada Banco do Brasil e a autora, uma relação jurídica de 

direito material ínsita ao direito consumerista, pois, conforme interpretação 

sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do Estatuto 

Consumerista, é consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que utiliza 

serviço (ou adquire produto) na condição de destinatário, final (CDC, Art. 

2º), e fornecedor, além da pessoa física, também a pessoa jurídica que 

fornece atividade no mercado de consumo, inclusive as de natureza 

bancária (CDC, Art. 3º, § 2º). A incidência das regras da Lei 8.078/90 traz 

para o seio da relação de consumo sob exame a responsabilidade objetiva 

do estabelecimento bancário. Cito o comando legal: “Art. 14. O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 
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prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. “§ 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

“I - o modo de seu fornecimento; “II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; “III - a época em que foi fornecido. “§ 2º 

O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. 

“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: “I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; “II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Da documentação juntada 

infere-se que houve cobranças pertinentes a contrato que não efetivou 

junto à reclamada. Requer a parte autora a restituição da quantia em 

dobro, no montante de R$ 646,04 (seiscentos e quarenta e seis reais e 

quatro centavos) a ser atualizado, além de reparação por danos morais. 

Nenhuma prova é acostada pelo demandado de modo a convencer do 

acerto quanto ao que alega, pois nenhum só documento traz de maneira a 

demonstrar que recebera autorização da Reclamante para proceder ao 

lançamento em sua conta corrente. O serviço, assim, qualifica-se como 

defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança esperada, 

descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito da 

Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. Diga-se que a 

responsabilidade pela prestação de serviços defeituosa apenas seria 

elidida se os demandados provassem a culpa exclusiva do consumidor 

(da parte reclamante) ou de terceiro. Não foi o caso. Logo, inegável a 

responsabilidade do estabelecimento reclamado pelos danos sofridos pela 

autora, devendo indenizar o dano extrapatrimonial. Quantifico o dano 

moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Cotejados vários fatores, e tendo como padrão do legitimado o homo 

medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do 

estóico ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito ( razoabilidade e proporcionalidade 

), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Neste sentido, a pretensão da parte reclamante no tocante aos 

danos materiais de devolução em dobro dos valores descontados na 

quantia de R$ 646,04 (seiscentos e quarenta e seis reais e quatro 

centavos), merece acolhimento, porquanto a restituição é aplicável nos 

casos de descontos indevidos e comprovadamente demonstrados por 

meio de comprovantes juntados aos autos com o apontamento da dívida. III 

– DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA da reclamação promovida por 

SILMARA HANCHUK em desfavor de BANCO BRADESCO SA para, 

condená-lo a pagar à Reclamante danos morais no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), atualizados desde a data do arbitramento (nos 

termos da Súmula 362 do STJ[1]), mais juros de mora a contar da data da 

citação bem como para condenar a reclamada à restituição da importância 

de R$ 646,04 (seiscentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da citação, acrescido de 

juros legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Sem custas e 

honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Projeto de sentença submetido à homologação, 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, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito 1 

Súmula 362-STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento”

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

CRISTIANO COSME DE ALMEIDA TAQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001471-23.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTIANO COSME DE 

ALMEIDA TAQUES REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A PROJETO DE S 

E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de reclamação em que a 

causa de pedir reside na alegação de constrangimento indevido 

decorrente de multa de trânsito recebida após a entrega do veículo por 

busca e apreensão. Requer a quitação do débito da multa e condenação 

em reparação por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 

A solução da matéria controvertida dispensa a instrução, o que determina 

o julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Não tendo sido arguidas questões preliminares e 

não havendo provas a produzir em audiência, autorizado o julgamento 

antecipado da lide, na forma do art. 355, I do CPC. No mérito a pretensão é 

improcedente. De plano, é de observar que não restou comprovado que a 

reclamada tenha deixado de dar quitação à multa de trânsito do veículo, 

vez que a multa foi emitida durante o trâmite de transferência da 

titularidade do veículo. Verifica-se dos documentos juntados que a parte 

Reclamada transferiu o veículo e quitou as pendências em 15/05/17, 

conforme demonstram os documentos da contestação. A parte Autora 

não trouxe em impugnação qualquer contraprova hábil a contradizer as 

afirmações trazidas na peça de defesa. Ora, a parte deveria, quando da 

impugnação à contestação rebater os termos da contestação, acaso 

assim entendesse, e para tanto trazer aos autos comprovação do que ali 

alegou fato que inexistiu, porquanto deixou de apresentar provas 

necessárias. Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se 

qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. 

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, 

inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V 

-, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos 

autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, 

não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III – Dispositivo Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial por CRISTIANO COSME DE ALMEIDA TAQUES em 

desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sem custas e 

honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Projeto de sentença submetido à homologação, 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, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004071-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))
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MARCOS ADRIANO RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. BARBOSA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004071-17.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCOS ADRIANO 

RODRIGUES - ME REQUERIDO: F. F. BARBOSA - ME PROJETO DE S E N T 

E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA movida pela Reclamante que demonstra ser credora de valor 

oriundo dos cheques devolvidos pelas alíneas 11 e 12 por prestação de 

serviços inadimplido pela parte demandada. Informa que o valor devido 

pela parte Requerida perfaz o montante de R$ 5.600,12 (cinco mil, 

seiscentos reais e doze centavos). É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO O feito amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado 

da lide elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil, pois 

a requerido embora citado/intimado, compareceu em audiência de 

conciliação (mov. 39), entretanto não apresentou defesa. O art. 20 da Lei 

9.099/95 estabelece 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”. Já o art. 344 do CPC/2015 dispõe que: “Se 

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

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Importando a 

contumácia em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a 

procedência do pedido se impõe, máxime quando não infirmados pelas 

provas existentes nos autos. No mérito a pretensão é procedente. 

Extrai-se da exordial que o Requerido contratou com a parte Requerente, 

conforme contrato trazido na exordial. Assim, tendo deixado de adimplir, 

deve pagar o débito pendente à Requerente no montante de R$ 5.600,12 

(cinco mil, seiscentos reais e doze centavos). É válido destacar ainda que 

o contrato constitui obrigação autônoma em relação a sua causa 

subjacente, haja vista a ausência de impugnação ante a falta de 

contestação e comparecimento da parte reclamada aos atos processuais. 

III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARCOS ADRIANO 

RODRIGUES – ME em desfavor F. F. BARBOSA - ME para CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 5.600,12 (cinco mil, seiscentos reais e 

doze centavos), correspondente ao valor do débito descrito na inicial, 

devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV, desde a data do ajuizamento da 

ação, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, ambos até o efetivo pagamento. 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, para fins de 

homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005202-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEX CAMPOS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE ALMEIDA 99309173149 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005202-27.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ROBSON ALEX CAMPOS 

COSTA REQUERIDO: EDSON DE ALMEIDA 99309173149 S E N T E N Ç A I 

– RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

movida pela Reclamante que demonstra ser credora de valor oriundo do 

contrato de prestação de serviços inadimplido pela parte demandada. 

Informa que o valor devido pela parte Requerida perfaz o montante de R$ 

4.528,04 (quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e quatro centavos). É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O feito amolda-se nos requisitos para 

julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Novo Código 

de Processo Civil, pois a requerido embora citado/intimado, compareceu 

em audiência de conciliação (mov. 39), entretanto não apresentou defesa. 

O art. 20 da Lei 9.099/95 estabelece 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”. Já o art. 344 do 

CPC/2015 dispõe que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. Importando a contumácia em confissão ficta dos fatos aduzidos na 

inicial, a procedência do pedido se impõe, máxime quando não infirmados 

pelas provas existentes nos autos. No mérito a pretensão é procedente. 

Extrai-se da exordial que o Requerido contratou com a parte Requerente, 

conforme contrato trazido na exordial. Assim, tendo deixado de adimplir, 

deve pagar o débito pendente à Requerente no montante de R$ 4.528,04 

(quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e quatro centavos). É válido 

destacar ainda que o contrato constitui obrigação autônoma em relação a 

sua causa subjacente, haja vista a ausência de impugnação ante a falta 

de contestação e comparecimento da parte reclamada aos atos 

processuais. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ROBSON 

ALEX CAMPOS COSTA em desfavor de EDSON DE ALMEIDA para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.528,04 (quatro mil, 

quinhentos e vinte e oito reais e quatro centavos), correspondente ao 

valor do débito descrito na inicial, devidamente atualizados pelo 

IGP-M/FGV, desde a data do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, ambos até o 

efetivo pagamento. 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, para fins de homologação, o 

presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE CHABUDE GARCIA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001914-37.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUIS FELIPE CHABUDE 

GARCIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral nos termos do art. 

355, I do NCPC. OPINO pela rejeição 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. OPINO pela rejeição da preliminar de CONEXÃO, tendo 

e em vista que nos processo nº 10019118220188110045 e processo nº 

10019135220188110045 estão sendo discutidos contratos e valores 

diferentes em relação aos presentes autos. OPINO pela rejeição da 

preliminar de ausência de pretensão resistida, tendo em vista que busca 

por solução administrativa não é requisito essencial para ajuizamento da 

ação. Passo ao exame do mérito. O Reclamante postula a condenação do 
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Reclamado a indenizá-lo por danos morais em razão de ter inserido o seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$727,46 ( 

Setecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), Data da 

Inclusão:30/03/2018, CONTRATO:05394388900089FI, ao argumento de 

que foi impedido de efetuar compras no comércio local em razão da 

inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, sendo que 

nega a dívida com o reclamado. Por sua vez, o Reclamado afirma que não 

cometeu qualquer ilícito, por estar a Reclamante inadimplente, torna legítima 

a cobrança e a inserção dos dados da mesma nos cadastros de proteção 

ao crédito, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima, pugna 

pela aplicação da Súmula 385 do STJ e no mérito pela improcedência da 

ação. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. A análise dos documentos acostados ao processo leva à 

conclusão que o Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, não fazendo prova 

da origem do débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, Logo, não tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e a origem do débito, via de 

consequência, que a inserção do nome do reclamante é indevida e deve o 

débito discutido nos autos ser declarado ilegal, além da procedência dos 

danos morais pleiteados. A empresa reclamada é diretamente responsável 

pela conduta dos seus prepostos, se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Como resultado do 

acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, 

certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os 

danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos 

aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de outrem, 

causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Assim, tenho que o reclamado deve 

responder pelas conseqüências dos seus atos, qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Devemos 

levar em conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda que o reclamante possui 

restrições anteriores e posteriores no cadastro de inadimplentes sendo 

discutidas em Juízo, e os critérios comumente utilizados pelos Tribunais 

para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) que servirá, a um 

só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (30/03/2018) - (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos 

débitos no valor de R$ 727,46 (setecentos e vinte e sete reais e quarenta 

e seis centavos), discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome do Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito; Deixo de condenar o reclamado no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 20 de agosto 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002197-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIA DANIELLE DE OLIVEIRA LINHARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002197-60.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIA DANIELLE DE 

OLIVEIRA LINHARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ 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, 20 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002139-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERIKA WUNDERVALD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO TV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002139-57.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ERIKA WUNDERVALD 

REQUERIDO: CLARO TV PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais em 

decorrência do ato ilícito alegando a parte reclamante que teve seus 

dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao 

crédito por débito inscrito pela Reclamada que desconhece totalmente, 

haja vista não possuir qualquer débito com a Reclamada. Pediu a 
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declaração de inexistência do débito, além de reparação por danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO Desnecessária a dilação 

probatória, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, e, quanto 

aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela via documental. Não 

havendo preliminares arguidas, passo para o julgamento antecipado da 

lide, tendo em vista que o feito amolda-se nos requisitos elencados no art. 

355, I e II do Código de Processo Civil, porquanto não se vislumbra a 

necessidade de produção de provas outras que não as já colacionadas 

nos autos, ademais as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide. A pretensão é procedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito se deu por solicitação do requerido, conforme 

extrato demonstrando apontamento no valor de R$ 375,59 (Trezentos e 

setenta e cinco reai e cinquenta e nove centavos) com data de inscrição 

em 06/08/16. Afirma a parte Reclamante que não possui qualquer débito 

pendente que justificasse o débito inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em seu nome. A reclamada por sua vez afirma que a parte autora 

deixou de quitar os débitos, mas nada comprova, juntando telas para 

tentar demonstrar o alegado, que não possui o condão de comprovar 

relação contratual. As imagens juntadas no bojo da contestação apenas 

traduzem que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus 

programas de software, que em absoluto se caracterizam como 

documento, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta feita, não tendo a requerida 

comprovado a validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou 

a negativação em apreço, permanece a reclamada no campo das meras 

alegações, haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do NCPC, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Com efeito, a contestação não traz fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, cingindo-se a 

alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não demonstra a 

licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em face da 

relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece entre as 

partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da parte autora, 

seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela 

verossimilhança do alegado na exordial. A par da responsabilidade 

objetiva, que, por si só, já impele à inversão do encargo probatório (a 

inversão é ope legis), de outra parte também se conjugam tanto a 

manifesta hipossuficiência da reclamante (quer sob o aspecto econômico, 

quer sob o técnico), como a verossimilhança dos fatos que traz a juízo, o 

que conduz à necessidade de facilitar a defesa de seus direitos, mediante 

a inversão do ônus probatório. A conduta consistente em encaminhar ou 

manter o nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. In 

casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome da 

consumidora em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis 

incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos 

desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da 

pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito 

personalíssimo indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer 

sujeito de direitos. A reparação moral deve, necessariamente, guardar 

relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a 

função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide 

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar 

(1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito ( 

razoabilidade e proporcionalidade ), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

presente demanda proposta por ERIKA WUNDERVALD em desfavor de 

CLARO S/A para DECLARAR a inexistência do débito, objeto da presente 

demanda, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso 

(inscrição 06/08/16). Proceda a Reclamada com a baixa da restrição, 

objeto da presente demanda, nos órgãos de proteção ao crédito no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, e em caso de recalcitrância aplico a multa no 

montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). Sem condenação nos ônus 

sucumbenciais (art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusas as vias 

impugnativas, proceda-se o arquivamento imediato. Cumpra-se Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Projeto de sentença submetido à homologação, 

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 pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001948-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BARBIERI JUNIOR (REQUERENTE)

LEONARDO VELLOSO HENRIQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001948-12.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NELSON BARBIERI JUNIOR 

REQUERIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de 

débito, com pedido de indenização por danos morais, proposta por 

NELSON BARBIERI JUNIOR em face de AEROVIAS DEL CONTINENTE 

AMERICANO S.A. AVIANCA. diante de suposto lançamento indevido de 

seu nome nos cadastros restritivos de crédito. No caso dos autos, o 

reclamante pleiteia a desistência do processo conforme se verifica da 

petição constante no ID nº 13906423. Importante ressaltar que a 

desistência da ação pelo autor importará em extinção do feito sem 

julgamento do mérito, independentemente da anuência do réu já citado 

(Enunciado nº. 90 do FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 
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VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, com 

fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença submetido à homologação da MM. Juíza 

de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005009-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005009-12.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO ALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1. Cuida-se embargos de 

declaração em que a parte Embargante alega omissão/contradição na 

sentença prolatada ID de nº. 11602330. 2. Conheço dos embargos porque 

tempestivos. 3. No mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a parte 

embargante, por discordar com a fundamentação declinada na sentença 

de mérito, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido, o que não se compadece com o recurso 

ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre 

convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir 

todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão 

seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a 

seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que o decisório não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, Imperativo 

OPINAR para o DESACOLHIMENTO dos presentes embargos, porquanto, 

como dito acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em 

vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compacede com o recurso manejado. Posto isso, desacolho 

os embargos. Intimem-se. Projeto de sentença submetido à homologação 

da MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Lucas do Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001816-52.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA MADALENA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito, por dívida que a autora não reconhece no valor de R$ 129,08 

(cento e vinte e nove reais e oito centavos). Pugna ao final, pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação referida, 

bem como reparação por danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO Passo ao julgamento antecipado da lide, tendo em vista que o 

feito amolda-se nos requisitos elencados no art. 355, I e II do Código de 

Processo Civil, porquanto não se vislumbra a necessidade de produção de 

provas outras que não as já colacionadas nos autos, ademais as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. No mérito a pretensão 

merece juízo de improcedência. A parte reclamante afirma que seu nome 

foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, 

afirmando que não reconhece os débitos pendentes junto à requerida no 

valor de R$ 129,08 (cento e vinte e nove reais e oito centavos) que viesse 

a justificar a restrição creditícia em apreço. Pois bem. No caso dos autos 

vejo que razão não assiste à parte reclamante. Nenhum documento foi 

anexado na inicial capaz de corroborar com as assertivas da parte 

reclamante, nem mesmo em impugnação trouxe os comprovantes para 

rebater as alegações de parte reclamada. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 
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elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais em face dos fatos narrados na 

inicial, não se admite a presunção. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Dada a 

natureza da demanda, necessário que a parte reclamante comprove a 

negligência da reclamada com relação à inscrição de seu nome nos 

cadastros de restrição ao crédito, prova esta que não se encontra nos 

autos. Ocorre que, in casu, a efeito de não restar comprovado o 

pagamento da dívida, não há razão, portanto, para o deferimento da 

pretensão indenizatória. 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. Nesse 

sentido, verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA PAGA - COMPROVAÇÃO - 

INOCORRÊNCIA - ATO ILÍCITO - INEXISTÊNCIA. Compete à parte autora 

demonstrar que efetuou o pagamento de dívida, quando sustenta que 

houve inscrição indevida em razão da mesma já ter sido quitada. No caso 

dos autos, não houve a produção de prova neste sentido. Ato ilícito não 

comprovado. Recurso conhecido e provido.” (RNEI, 3545/2006, DR. 

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 3ª TURMA RECURSAL, Data do 

Julgamento 14/06/2007, Data da publicação no DJE 02/07/2007) (negritei e 

grifei) Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no 

artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de 

indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. III – DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por MARIA MADALENA 

DA SILVAem desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Sem condenação 

nos ônus sucumbenciais (art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Intimem-se. 

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Conforme artigo 40 da lei 

9.099/95, à apreciação da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito 

para que se produzam os devidos efeitos legais. BRAZ PAULO PAGOTTO 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003140-14.2017.8.11.0045. REQUERENTE: EURÍPES SEBASTIÃO 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para fornecer o 

endereço atualizado do reclamado (ID Nº 12016258), sendo que o 

promovente deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos 

conforme AR constante no (ID Nº 14582464), portanto o autor NÃO 

atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 

486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

_______________________________________________ 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, 20 de Agosto 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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SERGIO SAMIR DE DEUS (ADVOGADO(A))

GISLAINE PIZZARRO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002203-04.2017.8.11.0045. REQUERENTE: GISLAINE PIZZARRO DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO BMG PROJETO DE S E N T E N Ç A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Vistos. Dispensado relatório (art. 38 

da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos 

verifico que as partes entabularam acordo livremente e requerem a 

homologação do mesmo (Id. 13503013). Destarte, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo direito 

transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto isto, 

considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 13503013, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Conforme artigo 40 da lei 9.099/95, à 

apreciação da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito para que 

se produzam os devidos efeitos legais. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON RAIMUNDO SOUSA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000468-96.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDMILSON RAIMUNDO 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Passo a análise de MÉRITO. No mérito, a demanda é 

procedente. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos materiais e morais, em síntese, aduziu a parte 

autora EDMILSON RAIMUNDO SOUSA que desconhece a restrição em seu 

nome por uma suposta dívida contraída junto à BANCO BRADESCO S.A., 

no valor de R$ 250,31 (duzentos e cinquenta reais e trinta e um centavos), 

inscrito na data de 11/03/17. Contudo, esclareceu que jamais firmou 

qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 
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obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) (06/09/16). 

DECLARO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 746,05 (setecentos e 

quarenta e seis reais e cinco centavos), da data de 06/09/16; DETERMINO 

a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. Projeto de 

sentença submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, nos termos do 

art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CLEILTON PINTO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001936-95.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CLEILTON PINTO LIMA 

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 desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise de MÉRITO. No mérito, a demanda 

é procedente. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos 

c.c. indenização por danos materiais e morais, em síntese, aduziu a parte 

autora CLEILTON PINTO LIMA que desconhece a restrição em seu nome 

por uma suposta dívida contraída junto à ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A nos valores de R$ 52,46 (Cinquenta e 

dois reais e quarenta e seis centavos) e R$ 81,73 (Oitenta e um reais e 

setenta e três centavos), inscritos na data de 11/12/15. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. O documento deveria ter acompanhado a 

contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 
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pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que 

em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) (11/12/15). 

DECLARO a inexigibilidade do débito objeto da presente demanda da data 

de 11/12/15; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. 

Projeto de sentença submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002284-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002284-50.2017.8.11.0045. REQUERENTE: AMARILDO ANTONIO 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: AMBEV S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de ação indenizatória, analisando os autos, observo que as 

partes transigiram na ocasião da audiência de conciliação (ID n° 

12805928) e que a quitação foi efetivada na conta informada na minuta do 

acordo. Portanto, já tendo havido HOMOLOGAÇÃO do acordo por 

sentença do acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, opino pela EXTINÇÃO do processo com resolução de 

mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Preclusas as vias impugnativas, proceda-se 

o arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 20 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LOURINETE LAZARO BARROS CUNHA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000985-04.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LOURINETE LAZARO 

BARROS CUNHA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CRÉDITOS FINANCEIROS Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________
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______________________________________________ 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, 20 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001491-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001491-77.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JORGE LUIS FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta ação 

conforme petição constantes nos autos ID Nº 14444757. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_________________________________________________ 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, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011010-93.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

EDUARDO FONSECA VILLELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Processo: 

8011010-93.2014.8.11.0045. REQUERENTE: EDUARDO FONSECA VILLELA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Expeça-se certidão de crédito, conforme 

requerido no id. 13150671. Após, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 20 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

JOSE GETULIO DANIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HUGO JOSE FREITAS DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000583-20.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSÉ GETÚLIO DANIEL 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AÉREAS PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). II – MOTIVAÇÃO 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. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos 

autos, verifica-se que o reclamante alegou que adquiriu passagem aérea 

da empresa reclamada de Campo Grande/MS para Cuiabá/MT, contudo, tal 

voo foi cancelado e não foi realocado o voo. Então, após diversos 

transtornos, seguiu viagem de ônibus e chegou aproximadamente 25 

horas após o horário contratado. Em sua defesa, a empresa reclamada 

alegou que o cancelamento ocorreu por más condições meteorológicas e 

que realocou o voo do reclamante para o dia seguinte. Com efeito, da 

análise detida dos autos, tenho que incontroverso o cancelamento do voo 

e que a empresa Reclamada não juntou qualquer documento que 

comprovasse o alegado, seja em relação às condições meteorológicas, 

seja em relação à realocação do voo. Da mesma forma, a empresa 

reclamada não demonstrou a impossibilidade de realocação do voo. A 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC), ou, caso fortuito ou força maior. Sendo o ônus da 

prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele 

se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, não há que se falar em 

inocorrência de danos morais ao reclamante, isso porque o atraso do voo 

contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, 

uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço. O 

dano moral experimentado pelo reclamante exsurge da falha na prestação 

do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “TRANSPORTE AÉREO. 

DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

DESFAVORÁVEIS. JUROS DE MORA. O descaso e a desconsideração ao 

consumidor configuram a falha na prestação do serviço e ensejam 

indenização por danos morais. Quantum mantido conforme fixado na 

sentença. Juros a contar da citação. PRIMEIRA APELAÇÃO IMPROVIDA. 

SEGUNDA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70040726663, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 29/02/2012) (grifei) 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E 

ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade 

das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente 

podendo ser elidida por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Excludente suscitada pela ré, correspondente a alteração na malha aérea, 

que não restou comprovada. Ônus probatório que recaía sobre a 

demandada e do qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos 

materiais evidenciados na espécie. Dever de restituição da importância 

despendida com alimentação. 3. Danos morais que independem da prova 

do efetivo prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum 

indenizatório fixado na sentença reduzido. Observância dos parâmetros 
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fixados por este órgão fracionário em casos semelhantes. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) A reparação 

do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal 

de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 

pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. No mesmo 

norte, o pedido de danos materiais devem ser acolhidos. Restou 

comprovado os danos materiais alcançados pelo reclamante, consistentes 

no reembolso da passagem aérea e custos de táxi, passagem de ônibus e 

despacho de bagagem, na quantia de R$ 677,01 (seiscentos e setenta e 

sete reais e um centavo), conforme comprovantes constantes nos autos. 

III - DISPOSITIVO ISSO POSTO, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido inicial feito por JOSE 

GETULIO DANIEL em face de AZUL LINHAS AÉREAS S.A., para: 1. 

condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), à título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data; 

2. condenar a reclamada à restituição da importância de R$ 677,01 

(seiscentos e setenta e sete reais e um centavo), à título de indenização 

por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

citação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso 

(01/10/17). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juiz de 

Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Hugo José Freitas da Silva 

Juíza de Direito em Substituição Legal

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002544-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

ROSA LAURA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002544-93.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): ROSA LAURA DOS ANJOS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 12/09/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestora Judiciária 

SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002462-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSENILDE COSTA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo Processo: 

1002462-62.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): ROSENILDE COSTA ARAUJO RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 12/09/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 20 de agosto de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestora Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002743-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. B. D. S. (AUTOR(A))

A. F. X. M. (ADVOGADO(A))

A. D. N. C. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002743-18.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 957,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): LENA LUCIA BEZERRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 12/09/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002728-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE BRITO MARTINS (AUTOR(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002728-49.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 957,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): ELIETE DE BRITO MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 12/09/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002039-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CHAFFER (AUTOR(A))

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002039-05.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 14.729,09; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): CARLA CRISTINA CHAFFER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 12/09/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002817-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE JESUS RESSEL (AUTOR(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002817-72.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): NELSON DE JESUS RESSEL RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 12/09/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002511-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002511-06.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

MARLI DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

12/09/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciária SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002470-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

ISOLDE TERESINHA DRESCHER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002470-39.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

ISOLDE TERESINHA DRESCHER REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 12/09/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000652-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR DA SILVA (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000652-86.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 13.104,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): ADEVAIR DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Senhor(a): 

Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de 

Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia determinada nos 
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autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS 

NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 19/09/2018 

(quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida 

Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar 

perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS 

DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, 

PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - 

TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001767-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

NAIDE PEREIRA SAO BERNARDO (AUTOR(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001767-11.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): NAIDE PEREIRA SAO BERNARDO, OSMAR SOARES DE 

SOUZA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Senhor(a): 

Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de 

Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia determinada nos 

autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS 

NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 19/09/2018 

(quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida 

Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar 

perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS 

DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, 

PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - 

TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002801-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002801-21.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

ELISANGELA FERREIRA MENDES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 19/09/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001966-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEVALTE DE SOUZA MARQUES (AUTOR(A))

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001966-33.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): GEVALTE DE SOUZA MARQUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 19/09/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001902-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES (ADVOGADO(A))

IRMA MARTINHA ILTCHENCO (AUTOR(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001902-23.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): IRMA MARTINHA ILTCHENCO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 19/09/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003245-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. L. D. B. (AUTOR(A))

J. M. L. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. X. M. (ADVOGADO(A))

A. D. N. C. L. (ADVOGADO(A))

I. R. (RÉU)

 

AUTOS N.º 1003245-54.2018.8.11.0045 AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL REQUERENTE: MARIA DIAS LIMA DE 

BARROS REQUERIDA: IDAIR RODRIGUES VISTOS. Cuida-se de AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, em trâmite entre 

as partes acima identificadas. Desde já, designo audiência de mediação, a 

ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), no dia 25 de outubro de 2018, às 09h30min. Proceda a 

escrivania o agendamento da audiência conciliatória, no sistema PJE. 

Cite-se a requerida por meio de Carta Precatória para comparecer ao ato 

designado, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada, observando o disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, NCPC. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC). 

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, NCPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, 

no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 16 

de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1002798-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET (ADVOGADO(A))

VANILDA LOPES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

JOSE MESSIAS DE FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002798-66.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOSE MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA 

VISTOS. Defiro o pedido retro (ID n.º 14417951), proceda a escrivania o 

cancelamento da audiência anteriormente designada, devolvendo-se a 

presente missiva ao Juízo Deprecante, independentemente de 

cumprimento. Faça constar as nossas homenagens. Cumpra-se. LUCAS 

DO RIO VERDE, 20 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003238-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CF TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ICLEDE MARIA MARIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1003238-62.2018.8.11.0045 AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COM PEDIDO DE 

LIMINAR E DANOS MORAIS REQUERENTE: ICLEDE MARIA MARIN 

REQUERENTE: CF TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S/A VISTOS. Cuidam os presentes autos de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, COM PEDIDO DE 

LIMINAR E DANOS MORAIS, tendo as partes acima indicadas. Para a 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, bastaria a 

declaração exigida no art. 99, § 3º do CPC. Em contrapartida, o 

mencionado benefício é passível de indeferimento se presente, prova em 

sentido contrário à alegação de necessidade. Em uma breve análise dos 

autos, verifico que não restou demonstrada a alegada hipossuficiência da 

parte autora, assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte autora instrua o feito com cópia de 

comprovante de rendimento ou suas três últimas declarações de imposto 

de renda ou ainda, outro documento que efetivamente seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita. Em impossibilidade de comprovar os seus rendimentos, proceda 

ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de 

agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91529 Nr: 5406-30.2013.811.0045

 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: MEIRY HERREIRO DE MACEDO, IHDM, IRAQUITYARA 

SILVA LIMA, HVLF, AGLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca do 

ofício de pp. 151/156.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004142-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAFAEL ZANDONADI QUIROGA (AUTOR(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OGLIARI (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004142-19.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

RAFAEL ZANDONADI QUIROGA RÉU: DIRCEU OGLIARI VISTOS. Defiro o 

pedido retro (ID n.º 14445679) e desde já, REDESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO a ser realizada perante o CEJUSC dessa comarca no dia 18 

de outubro de 2018, às 16.h00min. Proceda a escrivania o agendamento 

da audiência conciliatória no sistema PJE. Intime-se a parte autora através 

de seus advogados. Oficie-se ao Juízo da Comarca de Nova Mutum/MT 

informando a redesignação da audiência, a fim de que o requerido seja 

devidamente citado e intimado para comparecer ao ato. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de agosto de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003433-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MAHYARA ESPINDOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO ESPINDOLA DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003433-47.2018.8.11.0045 AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA NOMEAÇÃO DE CURADORA 

PROVISÓRIA REQUERENTE: MAHYARA ESPÍNDOLA INTERDITANDO: 

MARCELINO ESPÍNDOLA DUTRA VISTOS. Cite-se e intime-se o interditando 

para que compareça em Juízo, a fim de ser realizada entrevista, cujo ato 

designo para o 26 de setembro de 2018, às 15h00min, nos termos do que 

dispõe o artigo 751, do Código Processual Civil. Na impossibilidade de se 

proceder à citação, face o interditando ser gravemente excepcional, deve 

o Oficial de Justiça descrever com detalhes suas deficiências aparentes. 

Nomeio como curadora à lide o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da 

Faculdade La Salle que atua nesta comarca, nos termos do artigo 752, 

§2º, do CPC. Intime-o do encargo que lhe fora conferido, bem como para 

que compareça a audiência acima agendada. Após a entrevista, o feito 

deverá aguardar por 15 (quinze) dias para eventual impugnação do 

pedido, nos termos do que dispõe o artigo 752 do Estatuto Processual 

Civil. Decorrido o prazo acima referido, será analisada a necessidade de 

nomear perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do 

interditando (§2º, do artigo 756, do CPC). No que tange ao pedido liminar 

de nomeação de curador, considerando os fatos alegados, mormente o 

estado de saúde do interditando, revelado pelo relatório médico juntado, 

bem como relatório de avaliação neuropsicológica (ID n.° 14706741 e 

14706769 ), e a necessidade de ampará-lo material e socialmente, 

antecipo os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial (art. 300, CPC) 

para o fim de nomear desde logo como curador provisório do interditando 

sua filha, ora requerente, Sra. MAHYARA ESPÍNDOLA. Lavre-se termo de 

curatela provisória, devendo constar que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de 

quaisquer outras naturezas pertencentes ao interditando, salvo com 

autorização judicial. Dê ciência às partes, ao Ministério Público e ao 

Curador Especial nomeado, intimando-os da presente decisão, bem como 

a audiência acima designada. Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de agosto de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003481-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (RÉU)

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):
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GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003481-06.2018.8.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta por EVERSON PEREIRA DE 

ALMEIDA em desfavor de ROYAL SUPERMERCADO, objetivando, 

liminarmente, seja autorizado o depósito judicial do débito originário no 

valor de R$ 402,55 (quatrocentos e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos), possibilitando assim, a retirada de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Com a inicial juntou documentos. Vieram-me 

conclusos. É o breve relato. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, tendo as partes acima qualificadas. 

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). No caso 

dos autos, verifico a presença de ambos os requisitos exigidos, 

probabilidade do direito, encontra-se traduzida nos autos pelo documento 

de ID n.º 14771718– p. 04, onde demonstra que o nome do autor foi 

inserido em cadastro de proteção ao crédito pela dívida que pretende, por 

esta via judicial, efetuar o pagamento. O autor tem o direito de pagar em 

Juízo as dívidas inscritas em cadastro de inadimplentes, já que não 

conseguiu localizar o credor para a extinção da obrigação. O segundo 

requisito para a concessão da antecipação de tutela, no caso, o perigo de 

dano, encontra-se nos efeitos nefastos que da própria inscrição advém, 

eis que a parte autora encontra-se impossibilitada de realizar atividades 

financeiras em face de existência de pendência em seu nome. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO - PROTESTO DE TÍTULO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR 

PROTESTADO - CAUÇÃO IDÔNEA - REGISTRO DO NOME DO DEVEDOR 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES - RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a decisão que 

antecipou os efeitos da tutela de sustação dos efeitos de título protestado, 

se presentes os requisitos autorizadores da medida. Se pendente 

discussão judicial sobre a dívida ou o seu valor, a parte deposita o valor 

do título protestado em ação consignatória e ainda presta caução na 

origem, resta indevida a inscrição do nome do devedor em órgãos de 

proteção ao crédito. (TJMT - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 112774/2008 - CLASSE CNJ - 202 – COMARCA 

CAPITAL - DES. GUIOMAR TEODORO BORGES - RELATOR). Posto isto, 

presentes os pressupostos necessários para concessão da medida, 

Defiro a consignação pretendida na petição inicial, cujo valor deverá ser 

depositado na Conta de Depósito Judicial, em 05 (cinco) dias. INTIME-SE o 

autor para efetuar o depósito. Após, comprovação do depósito judicial do 

valor devido, DETERMINO A RETIRA PROVISÓRIA do nome do requerente 

do cadastro de inadimplentes SPC/SERASA. Certificado o depósito do 

valor total do débito apontado na inicial, certifique-se a Sra. Gestora o 

necessário e oficie-se ao SPC/SERASA para que cumpra a liminar acima 

concedida retirando imediatamente o nome do requerente do cadastro de 

inadimplentes, até ulterior determinação deste Juízo. Após, cite-se a 

requerida no endereço constante na inicial, para levantar a importância 

depositada ou oferecer contestação, no prazo legal. Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o que necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 20 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003474-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN SCHMIDT GRAEFF (REQUERIDO)

VALDEMAR GRAEFF & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

VALDEMAR GRAEFF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1003474-14.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. 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, 20 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003499-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SILVEIRA DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1003499-27.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. 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, 20 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003434-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ GUILHEN (AUTOR(A))

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

MARINES MORAES DE SOUZA (AUTOR(A))

ARACY SANTIAGO MARTINS (AUTOR(A))

C. E. D. S. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA (RÉU)

PEDRO BIMBATO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003434-32.2018.8.11.0045 VISTOS. Recebo a inicial e os 

documentos a ela acostados. Defiro a gratuidade da Justiça. Designo 

audiência de conciliação/mediação, a ser realizada perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) deste Juízo, no 

dia 08 de novembro de 2018, às 15:00 horas. Proceda a escrivania o 

agendamento da audiência conciliatória no sistema PJE. Cite-se a parte 

requerida, para comparecer ao ato designado, observando o disposto no 

art. 334, do CPC. Consigno que deverá o Sr. Oficial de Justiça, no ato da 

citação, certificar eventual proposta de autocomposição (art. 154, VI, 

CPC). A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I). A intimação da parte autora para a audiência 

deverá ser feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), salvo 

se tratar de parte representada pela Defensoria Pública. Consigne-se que 

o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

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

Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não 

havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

dias (art. 335, inciso I, CPC), ressaltando que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003510-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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GERALDO DONIZETE FERNANDES (AUTOR(A))

EDENIR RIGHI (ADVOGADO(A))

ELIZABETE DOS SANTOS PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - 695.937.951-20 (PROCURADOR)

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - 711.252.721-04 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003510-56.2018.8.11.0045 VISTOS. Recebo a inicial e os 

documentos a ela acostados. Defiro a gratuidade da Justiça. Designo 

audiência de conciliação/mediação, a ser realizada perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) deste Juízo, no 

dia 08 de novembro de 2018, às 15:30 horas. Proceda a escrivania o 

agendamento da audiência conciliatória no sistema PJE. Cite-se a parte 

requerida, para comparecer ao ato designado, observando o disposto no 

art. 334, do CPC. Consigno que deverá o Sr. Oficial de Justiça, no ato da 

citação, certificar eventual proposta de autocomposição (art. 154, VI, 

CPC). A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I). A intimação da parte autora para a audiência 

deverá ser feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), salvo 

se tratar de parte representada pela Defensoria Pública. Consigne-se que 

o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

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

Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não 

havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

dias (art. 335, inciso I, CPC), ressaltando que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 3080 Nr: 615-47.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Pereira Leal, Beatriz Ferreira Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Ribeira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalino Ivo da Paixão Junior - 

OAB:OAB-GO 25474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaviano Kleber Taques 

Figueiredo - OAB:7348/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação dos advogados das partes 

para, querendo, manifestarem o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista o julgamento 

do recurso.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000272-04.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. R. J. (ADVOGADO(A))

F. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu representante processual, do inteiro teor do Despacho ID 

14709026, que designou audiência de mediação para o dia 06/11/2018, às 

16h00min (MT), no CEJUSC desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001124-28.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. R. J. (ADVOGADO(A))

A. P. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. N. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

C. H. S. D. O. (REPRESENTADO)

 

CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, por meio de seu patrono 

constituído nos autos, do inteiro teor do Despacho ID 14800170, que 

designou audiência de mediação para o dia 06/10/2018, às 14h30min (MT), 

no CEJUSC desta Comarca, devendo ser observadas as demais 

deliberações do referido decisum, que segue vinculado a presente, 

instruindo-a e complementando-a.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010206-32.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

GREICE KELLY VARELA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR DE FREITAS PEDROZA (EXECUTADO)

WALDEMAR DE FREITAS PEDROSA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Referência: autos n.º 8010206-32.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ATAIDES 

FRANCISCO DOS SANTOS Deixo de receber o recurso inominado 

colacionado ao ID 13966697, eis que ausente a hipótese o artigo 41 da Lei 

n.º 9.099/95, já que o provimento recorrido não se trata de sentença. 

Cumpram-se as decisões anteriores. Água Boa, 26 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PANIAGO DOS REIS (REQUERENTE)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-09.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

UENE PULCENA ROSA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 
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cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ISIDIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-46.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DALVA BERNARDES (REQUERENTE)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-16.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

EDILEUZA TEIXEIRA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-70.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERCICO (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ORLANDO ALVES ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001455-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ROSENA FERNANDES DE SENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃOIMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o advogado do promovente para no pazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se sobre a juntada dos documentos do 

promovido, ou seja comprovante de pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000155-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

LAZARO ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

HASSAN OKA FILHO (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO IMPULSIONAMETO Certifico e dou fé que impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o advogado do promovente para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, sobre a juntada dos documentos 

do promovido id. 14403425 e seguintes, cumprimento voluntário da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-14.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ILDA MORAES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JUIZADO ESPECIAL Data: 22/10/2018 Hora: 

14:00 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-14.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ILDA MORAES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

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 
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BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JUIZADO ESPECIAL Data: 22/10/2018 Hora: 

14:00 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JUIZADO ESPECIAL Data: 22/10/2018 Hora: 

14:30 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JUIZADO ESPECIAL Data: 22/10/2018 Hora: 

14:30 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JUIZADO ESPECIAL Data: 22/10/2018 Hora: 

13:30 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JUIZADO ESPECIAL Data: 22/10/2018 Hora: 

13:30 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDES ALVES COSTA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JUIZADO ESPECIAL Data: 22/10/2018 Hora: 

13:00 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDES ALVES COSTA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JUIZADO ESPECIAL Data: 22/10/2018 Hora: 

13:00 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-59.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

DOMINGOS ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JUIZADO ESPECIAL Data: 22/10/2018 Hora: 

12:30 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-59.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

DOMINGOS ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JUIZADO ESPECIAL Data: 22/10/2018 Hora: 

12:30 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

LEDIR GALERA SCHERER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JUIZADO ESPECIAL Data: 22/10/2018 Hora: 

15:00 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

LEDIR GALERA SCHERER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JUIZADO ESPECIAL Data: 22/10/2018 Hora: 

15:00 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 120764 Nr: 2686-26.2017.811.0021

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 DECISÃO

Trata-se de incidente de representação por prisão preventiva formulada 

pela Autoridade Policial contra o representado MARCIO TÚLIO RIBEIRO 

GONÇALVES. O Magistrado que à época atuava neste Juízo, entendeu 

por suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, 

sendo estas impostas conforme fls. 279/280.

Às fls. 286/292, a defesa do representado pugnou pela revogação das 

medidas cautelares aplicadas, em virtude de Marcio residir na Comarca de 

Nova Nazaré/MT, localidade em que não há possibilidade de monitoramento 

da tornozeleira eletrônica, alegando, por fim, ser o representado vereador 

daquela Comarca, impossibilitando-o de cumprir com o item ‘2’, da decisão 

de fl. 279/280.

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público requereu a 

expedição de ofício ao setor de monitoramento desta urbe para que 

informasse a possibilidade de monitoramento da tornozeleira do acusado 

(fl. 293), sendo que após a resposta do ofício (fl. 300), pugnou pelo 

indeferimento do pedido de revogação das condições (fls. 313).

É a síntese. Passo a decidir.

In casu, constato que o setor de monitoramento desta Comarca de Água 

Boa/MT, à fl. 300, informou estar cumprindo com o determinado na decisão 

de fl. 279/280, ou seja, com o monitoramento da tornozeleira eletrônica do 

acusado Marcio, afirmando, por fim, que o sinal das tornozeleiras 

funcionam em qualquer lugar que tiver sinal de telefone celular.

 Sendo assim, esta nítida a possibilidade de monitoramento da tornozeleira 

eletrônica do requerente na Comarca de Nova Nazaré/MT, devendo este 

continuar cumprindo fielmente com as condições diversas da prisão 

impostas.

Portanto, indefiro o pedido de revogação e mantenho as condições 

diversas da prisão impostas a MARCIO TÚLIO RIBEIRO GONÇALVES, 

conforme decisão de fls. 279/280, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1031562 Nr: 2745-77.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Espirito Santo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Rodrigo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Nunes Vailant - 

OAB:21.943 OAB/ES

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 14 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 15:00 HORAS /MT, NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DO FÓRUM LOCAL.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 81581 Nr: 2187-45.2017.811.0020

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE ALTO 

ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: CITAÇÃO DIAS

AUTOS N.º 2187-45.2017.811.0020

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE ALTO 

ARAGUAIA - MT
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PARTE RÉ: JOSÉ CARLOS PAULINO

CITANDO(A, S): Requerido(a): José Carlos Paulino, Cpf: 46936360297, Rg: 

000.486.400 SSP PR Filiação: Antonio Dilson Paulino e Lorena da Rosa 

Paulino, data de nascimento: 05/12/1971, brasileiro(a), natural de 

Cascavel-PR, convivente, aposentado (dc*), Endereço: Atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/04/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO do agressor supra qualificado, cientificando-o que 

por este Juízo foram lhe impostas restrições ADVERTINDO-O que a não 

observância da ordem judicial poderá acarretar-lhe as sanções penais 

previstas. 1) que o agressor mantenha uma distância mínima de 200 

metros da ofendida 2) que o agressor não mantenha contato com a 

ofendida e seus familiares por qualquer tipo de comunicação 3) que o 

agressor não frequente o local de residencia e de trabalho da ofendida.

RESUMO DA INICIAL: Medida Protetiva, artigo 147 do CPB.

 Eu, Ademar Souza de Oliveira, digitei.

 Alto Araguaia - MT, 20 de agosto de 2018.

Salma Correa de Moraes Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000245-24.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA Certidão de Impulsionamento Certifico e dou fé que, 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 5 dias, 

providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, cujo valor é o 

equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, devendo contatar a 

Central de Mandados da Comarca, via telefone 66-3481-1244, a fim de 

colher a quantidade de quilômetros a serem percorridos, efetuando o 

depósito via guia expedida no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, após comprovar através de recibo original juntado aos 

autos, colimando o cumprimento de mandado. Alto Araguaia - MT, 17 de 

agosto de 2018. IGOR CAVALCANTE DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: 

Endereço do Fórum: Rua Onildo Taveira S/n, Bairro: Vila Aeroporto, 

Cidade: Alto Araguaia-MT, CEP: 78.780-000, Telefone(s): (66) 3481-1244, 

(66) 3481-1410

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14925 Nr: 1209-88.2005.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON NAVIS DA CONCEIÇÃO, ANTONIO 

MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO MENDONÇA DOS 

SANTOS - OAB:39573

 2. Preliminarmente, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de nulidade da 

citação por edital, uma vez que, com o cumprimento do mandado de prisão 

e a retomada do curso processual, foi procedida a citação pessoal do 

denunciado (fl. 726), através de carta precatória expedida ao juízo da 

comarca de Goiânia/GO, de modo que o acusado constituiu advogado e 

apresentou resposta à acusação.DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12/09/2018, às 14h45min.5. PUBLIQUE-SE tal 

decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação do(a/s) 

advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351 e 

seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e seguintes do CPP, 

sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá normalmente 

sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel 

conforme artigo 367 do mesmo CPP. 6. As testemunhas arroladas pelas 

partes e residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente 

intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade 

encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento 

de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de 

intimação.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 16 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32530 Nr: 71-76.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALCÂNTARA BARCELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n. 71-76.2011.811.0020 (cód. 32530).

Vistos.

1. Considerando a petição de fl. 352 e as informações de fls. 254/255, 

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

2. Após, FAÇAM-ME conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 5658 Nr: 384-52.2002.811.0020

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO PEIXOTO ZATORRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDSON LOUREIRO 

ZATORRE - OAB:17.275/OAB-MS, LUIZ DO AMARAL - OAB:2.859

 Autos n. 2006/26 (cód. 5658).

Vistos.

 1. Considerando a petição e os documentos de fls. 362/383, DÊ-SE vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestação.

2. Após, FAÇAM-ME conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91554 Nr: 570-16.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S DE OLIVEIRA EPP, ANDREZA SANTOS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , o que se mostra temerário, não podendo este magistrado ser conivente 

com tal fato.9. Registro que é incumbência da parte autora promover as 

diligências necessárias à localização da parte requerida, não podendo 

transferir tal responsabilidade ao Judiciário.10. Assim, uma vez que o 

endereço a que se refere a parte requerente é o mesmo que consta na 

petição inicial, cujo cumprimento do mandado restou infrutífero, INDEFIRO o 

pedido de ref. 29.11. No mais, INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de 

que promova o prosseguimento do feito, fornecendo o endereço correto 
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da parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação do § 

1º, do artigo 485, do CPC/2015.12. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 17 de agosto de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95137 Nr: 2036-45.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:314200, LETICIA FRANCISCA OLIVEIRA ANETZEDER - 

OAB:OAB/SP 247.103, MURILO GARCIA PORTO - OAB:OAB/SP 224.457

 32. Ante o exposto, com fulcro no art. 12 da Lei n. 7.347/85, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido liminar e DETERMINO que parte requerida EFETUE 

a correção e ajuste dos valores das operações de transferência de 

produtos das unidades filiais para a indústria de Alto Araguaia, nos moldes 

do Decreto Federal n. 3.000/1999, para que seja adotada a lista de preços 

mínimos como base de cálculo, e para que seja utilizado como valor da 

operação (valor da nota fiscal) o preço corrente de mercado, 

observando-se o despacho n. 011/2018/GIPM-SEFAZ/MT, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), com início a partir do descumprimento da medida, ora deferida, 

sendo esta revertida em favor da parte autora, nos termos do artigo 297 

c/c 537 e seguintes, todos do CPC/2015.33. INTIMEM-SE/CITE-SE a parte 

requerida sobre o teor desta decisão, para ofereça resposta no prazo 

legal (CPC/2015, art. 344), consignando no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor.34. REMETA-SE cópia integral destes autos à 

Receita Federal do Brasil, para as providências que entender cabíveis.35. 

Após, DÊ-SE vista ao Ministério Público Estadual para manifestação nos 

autos (art. 5º, §1º, L. 7.347/1985).36. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 17 de agosto de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30051 Nr: 738-96.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH GUIMARÃES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ANTONIO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 88, vez que já realizada buscas junto ao 

Detran, conforme extrato de fl. 78.

 2. Assim, INTIME-SE a parte exeqüente, para se manifestar sobre os 

rumos da execução, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56774 Nr: 2529-95.2013.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CÉZAR RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação (fls. 492/503), 

bem como a apresentação de constrarrazões recursais às fls. 505/506, 

REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às anotações e baixas 

necessárias, bem como, grafando nossas sinceras homenagens.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-51.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

MARISA COSTA (EXEQUENTE)

THIAGO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010095-51.2016.8.11.0020; Valor causa: R$ 38.494,98; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MARISA COSTA Parte Ré: EXECUTADO: ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A. Vistos. 1. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração Cível (Num. 11094889) manejado contra a sentença derradeira 

de evento n. 10643650, na forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, buscando 

nítida reforma de mérito da sentença guerreada, o que é vedado em tal via 

recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco 

Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios não consubstanciam 

crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao 

apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando 

para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol 

do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 

8.3.96, p. 6.223). 3. A parte embargante, claramente, não pretende sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do decisum. Nesta quadra, não 

havendo configuração das referidas exceções legais, somente ao juízo ad 

quem incumbe a devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei 

nº 9.099/95. 4. Dessarte, não se presta os embargos para “o reexame de 

matéria sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado, com 

inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam 

deste entendimento a jurisprudência pátria, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. 

ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC).2. O prazo de cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no 

dia seguinte ao envio do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 

e da reiterada jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 

778814/RS, de minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 

489226/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no 

AgRg nos EREsp 741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), 

não estando sujeito às regras de contagem de prazo previstas no Código 

de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo 

Regimental 2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 5. Assim, resta claro que os embargos 

opostos nestes autos têm caráter puramente infringente, com efeito, 

busca a parte embargante rediscutir matérias de fato e de direito, 

modalidade não permitida em nosso ordenamento jurídico. 6. Ante ao 

exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade, bem como no 

recurso interposto, pretender claramente a parte reclamada a reforma da 

sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos. 7. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 
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8. Homologada, publique-se. Registre-se. Intimem-se. 9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. 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

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93952 Nr: 3645-41.2014.811.0008

 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: LEONORA DE OLIVEIRA PRIMO SOUZA, GERALDO 

RODRIGUES PRIMO, JOSEFA FRANCISCA DE JESUS SILVA, JANARY 

CHAVES DE AGUIAR, ANTONIO GERALDO ZAPATEIRO, MARIA DO 

CARMO QUIRINO DO CARMO SOUSA, JOSEPHA APARECIDA BARROS, 

AUREA BARBOSA, GELCINA VIEIRA SILVA, ABEL MORAES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA TEREZA PALHARES 

BASILIO - OAB:74802-RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT 

13.242-A

 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.: 139539 Nr: 4245-23.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 Vistos etc.

 Intime-se a exequente, para se manifestar sobre a petição e documentos 

de folhas 32/57, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Com a manifestação, dê-se vista ao Ministério Público.

 Após, concluso.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 169 Nr: 12-28.1991.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA UNIÃO LTDA, LUIZ FERNANDO 

VICENTINI, HENRIQUE LONGO SANDRI, LORIVAL FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Antes de analisar o pedido de folhas 64/65, intime-se o EXEQUENTE para 

que apresente planilha de calculo atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, III, CPC).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91689 Nr: 1479-60.2012.811.0055

 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: MARCELO ANACLETO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Muniz Rebello - 

OAB:13.122-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDIFIBRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ: 11434526000104. 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$ 272,13 (Duzentos e setenta e dois reais e treze 

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, 17 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134972 Nr: 1534-45.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE 

DE MATO GROSSO LTDA, JACKSON HENRIQUE SALES SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que o objeto material pelo 

qual o autor intenciona litigar insere-se no rol dos quais é possível uma 

composição entre as partes.

Desse modo, considerando que nova Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes para a solução amigável da demanda, 

determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca.

Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

Após a realização da solenidade, conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141623 Nr: 5942-79.2018.811.0008

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IRENE MARIA DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Analisando detidamente a peça inaugural, verifica-se que a parte autora 

não aportou aos autos o comprovante de residência, bem como deixou de 

requerer gratuidade da justiça, entretanto não comprovou o recolhimento 

de custas e taxas judiciárias, razão pela qual determino sua intimação 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, providenciando o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da 

exordial e extinção do feito.

 2. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos para análise da tutela pleiteada.

3. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141644 Nr: 5952-26.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS, AGDS, EMAA, RAGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Costa Pinheiro - 

OAB:21.482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

4. Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no 

Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-o de que o seu 

não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, nos termos da nova 

legislação civil. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo 

para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência.

5. Intime-se, a parte Reclamante, para que compareça a solenidade 

aprazada.

6. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

7. Notifique-se o representante do Ministério Público, para que, querendo, 

compareça a audiência.

8. Expeça-se o necessário.

9. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121687 Nr: 1796-29.2017.811.0008

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GUSTAVO ABI RACHED CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIEL DA SILVA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Certifico para os devidos fins, que a audiência preliminar designada para 

o dia 03 de setembro de 2018, não poderá ser realizada, tendo em vista, 

que houve conflito na pauta de audiência na referida data. Nada mais.

Barra do Bugres, 17 de agosto de 2018.

ANDRÉ DO PRADO SILVEIRA Estagiário

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25633 Nr: 2262-43.2007.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO 

BRASIL-CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELSO DEL GROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - 

OAB:4.701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 25633

DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33189 Nr: 3219-73.2009.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDS, JCDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karlos Lock - OAB:16.828

 Vistos, etc.

1. ACOLHO e adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados na 

manifestação de fls. 100/102 e 123 pelo Ilustre representante do MPE.

2. DEFIRO o pedido da DPE às fls.103/103v. Intime-se pessoalmente a 

exequente.

 3. CUMPRA-SE conforme o requerido com urgência, expedindo-se o 

necessário.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36605 Nr: 3395-18.2010.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTON KELLER, LEOPOLDO TAUBINGER 

FILHO, ODENIR ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615, LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:6181/B, PEDRO GILMAR VAN 

DER SAND - OAB:4207/MT, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6763, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13.950/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 
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meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65425 Nr: 3452-31.2013.811.0050

 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: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 65425

DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1176 Nr: 1040-21.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25.009/PR, EWERTON SOLER 

CONSALTER - OAB:24858/PR, PAULO HENRIQUE ZAGOTTO GODOY - 

OAB:60.383/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Código nº 1176

DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23065 Nr: 3339-24.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS, ZENILDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 23065

DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23224 Nr: 3498-64.2006.811.0050

 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: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9.059-MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 23224

DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37319 Nr: 672-89.2011.811.0050

 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 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOFIBRAS PISCINAS LTDA-ME, OSMAR 

MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 37319

DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60750 Nr: 1752-54.2012.811.0050

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

 PARTE AUTORA: PANTANAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:3585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 60750

DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80949 Nr: 1287-06.2016.811.0050

 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: MDDSU, FRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT, NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT, Sales 

Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 80949

DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39652 Nr: 3005-14.2011.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN, CARLOS JOELCY 

ENGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 39652

DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35117 Nr: 1906-43.2010.811.0050

 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: ADEMIR BIRCK, JULCI BIRCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819-MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR NEPOMUCENO DA 

COSTA - OAB:17283

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada as partes 

para que, querendo, se manifestem acerca do retorno dos autos do TJ/MT, 

requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 21477 Nr: 1748-27.2006.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, JOÃO 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.886/889 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito ao setor de matéria para imprensa 

a fim de que seja intimada a parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao referido recurso de apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62691 Nr: 668-81.2013.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT, CARGIL 

AGRÍCOLA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE GOMES STECCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A

 Vistos, etc.

1. Manifeste-se a CARGIL Agrícola acerca da impugnação ao laudo 

juntada às fls.10/163.

2. Após, conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66435 Nr: 475-32.2014.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Diante do exposto, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE este incidente processual, indeferindo o pedido de 

assistência judiciária gratuita, na forma do art.487, I do 

CPC.15.Cuidando-se de incidente processual, é isento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios.16.P.I.C.17.Transitada 
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em julgado, desapensem-se os autos, traslade-se cópia desta decisão 

aos autos principais, certifique-se o seu cumprimento e, transcorrido o 

prazo recursal, arquivem-se.18.Intimem-se e se cumpra, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70245 Nr: 3418-22.2014.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. DEFIRO a habilitação da herdeira na forma requerida às fls.53/54.

2. Intime-se a inventariante acerca da petição de fls.47/48.

3. Certifique-se acerca da intimação da Fazenda Pública Municipal e da 

União.

4. Após, manifeste-se o MP.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16822 Nr: 573-32.2005.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:MS- 12.574, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Insurge o executado em face da penhora determinada nos presentes 

autos de execução.

2. Sustente a pendência de julgamento dos Embargos à Execução em 

apenso, bem como a existência de decisão proferida à fl.90 destes autos 

suspendendo o curso desta demanda, impossibilitando a adoção de 

medidas de constrição e expropriação de bens do executado.

3. Manifesta-se pela suspensão da execução até o julgamento dos 

Embargos.

 4. Pois bem.

5. Inicialmente, observo que a decisão de fl.90 suspendeu 

temporariamente a presente demanda, que prosseguiu o seu trâmite 

regular à fl.116 com a rejeição da exceção de pré-executividade.

6. De outro norte, verifico que nos embargos à execução opostos e em 

trâmite em apenso, não houve deferimento de suspensão da execução, 

conforme decisões de fls.167, 204/205, posto que o pedido sequer 

analisado pelo juízo, já estando maduro pra sentença.

7. Nesta oportunidade, ressalto que naquela ação não restou preenchidos 

os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo na esteira 

do disposto no art.739-A, CPC/73.

8. Por fim, não foram adotadas medidas expropriatórias até o presente 

momento, havendo somente diligências de constrição de bens e valores 

com o fim de garantir o adimplemento do débito.

9. Dessa forma, INDEFIRO os pedidos de fls.193/199.

10. Cumpra-se integralmente a decisão de fl.190.

11. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60701 Nr: 1702-28.2012.811.0050

 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): ANA PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Manifesta-se o exequente pela consulta via RENAJUD acerca da 

existência de veículos de propriedade da parte adversa.

2. Ocorre que o Sistema RENAJUD permite somente a realização bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, não servindo para a 

realização de penhora, pois tratando-se de bens móveis a penhora deve 

ser concreta, devendo o credor indicar o local em que se encontra o bem.

3. Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

4. Sendo assim, INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens 

em nome do executado.

 5. INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, adotando 

medidas cabíveis e eficazes à satisfação do crédito, em especial, 

indicando bens existentes e penhoráveis e sua localização, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do art.921, III do CPC e 

arquivamento dos autos.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25817 Nr: 2444-29.2007.811.0050

 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, 

MARCELO AUGUSTO BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO JOSE BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para CONDENAR O REQUERIDO ao replantio de espécies nativas, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do trânsito em julgado desta 

sentença, em toda a área degradada e não recuperada, sob pena de multa 

diária que fixo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).Deixo de condenar 

os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, tendo em vista o entendimento do STJ no sentido de que, 

quando a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público for julgada 

procedente, descabe condenar a parte vencida em custas e honorários. 

28.Condeno o requerido ainda a reparar o dano ambiental causado, 

recompondo o meio ambiente destruído, com a realização prévia de 

estudos técnicos especializados e apresentação à SEMA/MT do PCA 

contemplando os impactos ambientais e socioambientais, além do de 

diagnóstico físico, biótico e antrópico e projeto de escoamento pluvial de 

acordo com os requisitos exigidos pela SEMA/MT no prazo de 90 

(noventa) dias, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais).29.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais.30.Oficie-se à Secretaria do Estado do Meio Ambiente – 

SEMA/MT do conteúdo da presente decisão.31.Ciência ao Ministério 

Público.32.P.I.C.33.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 31272 Nr: 1323-92.2009.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A-MT, GUSTAVO LORENZI CASTRO - OAB:OAB/SP 

129.134

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.
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2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16822 Nr: 573-32.2005.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:MS- 12.574, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000457-52.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(REQUERENTE)

HUMBERTO LUIZ KOHL (REQUERENTE)

LUIS CARLOS LORO (REQUERENTE)

FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA D AVILA BITENCORT (REQUERIDO)

ANDREIA REGINA DOMINGOS RODRIGUES (REQUERIDO)

MARCIO FELIPE FILO DO CARMO - ME (REQUERIDO)

NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES (REQUERIDO)

ROSANE OTT (REQUERIDO)

HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ADRIANO FROELICH MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Primeira Vara da Comarca de 

Campo Novo do Parecis DECISÃO Vistos 1. Trata-se de Ação de Produção 

Antecipada de Provas apresentada pela Coprodia, Luis Carlos Loro e 

Outros. 2. Compulsando atentamente os autos, extrai-se que o pano de 

fundo que dá alicerce os fatos e fundamento jurídicos do pedido ventilado 

pautam-se, essencialmente, na existência de vínculo empregatício entre as 

partes, de caráter regular, mediante remuneração, e que resultou, 

segundo a ótica dos autores, em prejuízos financeiros ao empregador. 3. 

Tal constatação poder ser haurida da própria narrativa fática contida na 

peça inicial, que dá conta de que os requeridos eram funcionários, 

fornecedores, cooperadores e/ou prestadores de serviços do requerido, 

estabelecendo relação trabalhista direta com os autores. 4. Ressalto que a 

presente medida visa a obtenção de provas para posterior acionamento 

judicial de cunho indenizatório pelos empregadores em face dos 

empregados, fundamentando-se na suposta existência de dano 

patrimonial. 5. Diante desse contexto fático, tem-se que, por expressa 

disposição constitucional (art. 114, I da CF), as lides decorrentes de 

vínculo empregatício são alheiras à competência da Justiça Estadual. 6. 

Nessas condições, em que a relação mantida entre as partes ostenta 

contorno essencialmente trabalhista, de tal sorte que os fatos que 

originaram a demanda decorrem da relação de trabalho, creio que a 

Justiça Estadual se afigura incompetente para instruir e julgar a causa, 

competindo tal mister à Justiça Especializada do Trabalho. 7. Nesse 

sentido, segue a Jurisprudência Pátria: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO MOVIDA PELO EX-EMPREGADOR. DANOS MORAIS. 

SUPOSTO ATO DANOSO PRATICADO PELO EX-EMPREGADO. CAUSA DE 

PEDIR. DIRETA LIGAÇÃO COM A RELAÇÃO DE TRABALHO 

ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. 1. A causa de pedir da ação de 

indenização movida pelo ex-empregador contra o ex-empregado, o envio 

de e-mails alegadamente desabonadores à honra da sociedade 

empresária, refere-se diretamente à relação de trabalho ou, mais 

exatamente, ao seu rompimento. 2. Nos moldes de expressa previsão 

constitucional, que não distingue as ações de indenização ajuizadas pelo 

trabalhador daquelas movidas contra ele, a Justiça do Trabalho é a 

competente para conhecer e julgar as causas relacionadas à reparação 

de danos materiais e morais, cuja causa de pedir decorra diretamente do 

estabelecimento, manutenção ou extinção da relação de trabalho, sendo 

desimportante se o trabalhador é o autor ou o réu. Precedentes da 

Segunda Seção. 3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça 

do Trabalho. (CC 135.845/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 06/03/2018) PROCESSO CIVIL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO 

TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, AJUIZADA 

POR SÓCIOS DE SOCIEDADE DE FATO, EM FACE DE EX-EMPREGADO, 

VISANDO RECEBER VALORES REFERENTES A CHEQUES 

SUPOSTAMENTE FURTADOS PELO EX-EMPREGADO E SUA ENTEADA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ação de indenização por 

danos materiais, ajuizada por ex-empregador, em face de ex-empregado e 

sua enteada. 2. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe 

apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também 

à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista. 3. O 

suposto furto de cheques pelo réu somente pode ser praticado em função 

de sua relação de emprego. 4. Com isso, a causa tem como fundamento 

atos praticados no âmbito da relação de emprego, sendo a competência 

da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação. 5. Deve ser 

reconhecida, em relação à ré que não matinha relação de emprego com os 

autores, a força atrativa em prol da competência da Justiça do Trabalho, 

que é absoluta em relação ao outro réu. Haveria, se fosse determinado o 

desmembramento da ação, prejudicialidade de uma causa em relação a 

outra. 6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do 

Trabalho. (CC 118.842/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 19/06/2013) 8. E ainda segue o teor o 

Informativo de Jurisprudência 0518: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E 

JULGAR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATOS OCORRIDOS 

DURANTE A RELAÇÃO DE TRABALHO. Compete à Justiça do Trabalho 

processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais 

proposta por ex-empregador cuja causa de pedir se refira a atos 

supostamente cometidos pelo ex-empregado durante o vínculo laboral e 

em decorrência da relação de trabalho havida entre as 

partes.Precedentes citados: CC 80.365-RS, Segunda Seção, DJ 

10/5/2007, e CC 74.528-SP, Segunda Seção, DJe 4/8/2008.CC 

121.998-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/2/2013. 9. Assim, 

tratando-se de demanda proposta por ex-empregador visando a produção 

de prova oriunda da relação de emprego existente entre as partes, para 

propositura de ação indenizatória por danos causados pelo ex-empregado 

em decorrência do vínculo laboral, o deslocamento da competência é 

medida que se torna imperiosa. 10. Ante o exposto, com fulcro no disposto 

nos art.64, §1º do CPC e art.114, VI da CF, DECLARO INCOMPETENTE esta 

Justiça para processar e julgar a presente ação e, em consequência, 

DETERMINO a remessa do presente processo à Justiça do Trabalho na 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT. 11. P.I.C. 12. Preclusa a presente 

decisão, após procedidas as baixas e anotações de estilo, remetam-se os 

autos ao juízo competente. Campo Novo do Parecis/MT, 20 de agosto de 

2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000456-67.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(REQUERENTE)

LUIS CARLOS LORO (REQUERENTE)

FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

HUMBERTO LUIZ KOHL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ANDREIA REGINA DOMINGOS RODRIGUES (REQUERIDO)

LEIVI M.S. FONSECA ME (REQUERIDO)

SANDRA D AVILA BITENCORT (REQUERIDO)

NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES (REQUERIDO)

ROSANE OTT (REQUERIDO)

ADRIANO FROELICH MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Primeira Vara da Comarca de 

Campo Novo do Parecis DECISÃO Vistos 1. Trata-se de Ação de Produção 

Antecipada de Provas apresentada pela Coprodia, Luis Carlos Loro e 

Outros. 2. Compulsando atentamente os autos, extrai-se que o pano de 

fundo que dá alicerce os fatos e fundamento jurídicos do pedido ventilado 

pautam-se, essencialmente, na existência de vínculo empregatício entre as 

partes, de caráter regular, mediante remuneração, e que resultou, 

segundo a ótica dos autores, em prejuízos financeiros ao empregador. 3. 

Tal constatação poder ser haurida da própria narrativa fática contida na 

peça inicial, que dá conta de que os requeridos eram funcionários, 

fornecedores, cooperadores e/ou prestadores de serviços do requerido, 

estabelecendo relação trabalhista direta com os autores. 4. Ressalto que a 

presente medida visa a obtenção de provas para posterior acionamento 

judicial de cunho indenizatório pelos empregadores em face dos 

empregados, fundamentando-se na suposta existência de dano 

patrimonial. 5. Diante desse contexto fático, tem-se que, por expressa 

disposição constitucional (art. 114, I da CF), as lides decorrentes de 

vínculo empregatício são alheiras à competência da Justiça Estadual. 6. 

Nessas condições, em que a relação mantida entre as partes ostenta 

contorno essencialmente trabalhista, de tal sorte que os fatos que 

originaram a demanda decorrem da relação de trabalho, creio que a 

Justiça Estadual se afigura incompetente para instruir e julgar a causa, 

competindo tal mister à Justiça Especializada do Trabalho. 7. Nesse 

sentido, segue a Jurisprudência Pátria: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO MOVIDA PELO EX-EMPREGADOR. DANOS MORAIS. 

SUPOSTO ATO DANOSO PRATICADO PELO EX-EMPREGADO. CAUSA DE 

PEDIR. DIRETA LIGAÇÃO COM A RELAÇÃO DE TRABALHO 

ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. 1. A causa de pedir da ação de 

indenização movida pelo ex-empregador contra o ex-empregado, o envio 

de e-mails alegadamente desabonadores à honra da sociedade 

empresária, refere-se diretamente à relação de trabalho ou, mais 

exatamente, ao seu rompimento. 2. Nos moldes de expressa previsão 

constitucional, que não distingue as ações de indenização ajuizadas pelo 

trabalhador daquelas movidas contra ele, a Justiça do Trabalho é a 

competente para conhecer e julgar as causas relacionadas à reparação 

de danos materiais e morais, cuja causa de pedir decorra diretamente do 

estabelecimento, manutenção ou extinção da relação de trabalho, sendo 

desimportante se o trabalhador é o autor ou o réu. Precedentes da 

Segunda Seção. 3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça 

do Trabalho. (CC 135.845/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 06/03/2018) PROCESSO CIVIL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO 

TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, AJUIZADA 

POR SÓCIOS DE SOCIEDADE DE FATO, EM FACE DE EX-EMPREGADO, 

VISANDO RECEBER VALORES REFERENTES A CHEQUES 

SUPOSTAMENTE FURTADOS PELO EX-EMPREGADO E SUA ENTEADA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ação de indenização por 

danos materiais, ajuizada por ex-empregador, em face de ex-empregado e 

sua enteada. 2. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe 

apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também 

à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista. 3. O 

suposto furto de cheques pelo réu somente pode ser praticado em função 

de sua relação de emprego. 4. Com isso, a causa tem como fundamento 

atos praticados no âmbito da relação de emprego, sendo a competência 

da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação. 5. Deve ser 

reconhecida, em relação à ré que não matinha relação de emprego com os 

autores, a força atrativa em prol da competência da Justiça do Trabalho, 

que é absoluta em relação ao outro réu. Haveria, se fosse determinado o 

desmembramento da ação, prejudicialidade de uma causa em relação a 

outra. 6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do 

Trabalho. (CC 118.842/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 19/06/2013) 8. E ainda segue o teor o 

Informativo de Jurisprudência 0518: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E 

JULGAR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATOS OCORRIDOS 

DURANTE A RELAÇÃO DE TRABALHO. Compete à Justiça do Trabalho 

processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais 

proposta por ex-empregador cuja causa de pedir se refira a atos 

supostamente cometidos pelo ex-empregado durante o vínculo laboral e 

em decorrência da relação de trabalho havida entre as 

partes.Precedentes citados: CC 80.365-RS, Segunda Seção, DJ 

10/5/2007, e CC 74.528-SP, Segunda Seção, DJe 4/8/2008.CC 

121.998-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/2/2013. 9. Assim, 

tratando-se de demanda proposta por ex-empregador visando a produção 

de prova oriunda da relação de emprego existente entre as partes, para 

propositura de ação indenizatória por danos causados pelo ex-empregado 

em decorrência do vínculo laboral, o deslocamento da competência é 

medida que se torna imperiosa. 10. Ante o exposto, com fulcro no disposto 

nos art.64, §1º do CPC e art.114, VI da CF, DECLARO INCOMPETENTE esta 

Justiça para processar e julgar a presente ação e, em consequência, 

DETERMINO a remessa do presente processo à Justiça do Trabalho na 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT. 11. P.I.C. 12. Preclusa a presente 

decisão, após procedidas as baixas e anotações de estilo, remetam-se os 

autos ao juízo competente. Campo Novo do Parecis/MT, 20 de agosto de 

2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000459-22.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(REQUERENTE)

LUIS CARLOS LORO (REQUERENTE)

HUMBERTO LUIZ KOHL (REQUERENTE)

FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZO MOREIRA OLIVEIRA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES (REQUERIDO)

ANDREIA REGINA DOMINGOS RODRIGUES (REQUERIDO)

HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ADRIANO FROELICH MARTINS (REQUERIDO)

ROSANE OTT (REQUERIDO)

SANDRA D AVILA BITENCORT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Primeira Vara da Comarca de 

Campo Novo do Parecis DECISÃO Vistos 1. Trata-se de Ação de Produção 

Antecipada de Provas apresentada pela Coprodia, Luis Carlos Loro e 

Outros. 2. Compulsando atentamente os autos, extrai-se que o pano de 

fundo que dá alicerce os fatos e fundamento jurídicos do pedido ventilado 

pautam-se, essencialmente, na existência de vínculo empregatício entre as 

partes, de caráter regular, mediante remuneração, e que resultou, 

segundo a ótica dos autores, em prejuízos financeiros ao empregador. 3. 

Tal constatação poder ser haurida da própria narrativa fática contida na 

peça inicial, que dá conta de que os requeridos eram funcionários, 

fornecedores, cooperadores e/ou prestadores de serviços do requerido, 

estabelecendo relação trabalhista direta com os autores. 4. Ressalto que a 

presente medida visa a obtenção de provas para posterior acionamento 

judicial de cunho indenizatório pelos empregadores em face dos 

empregados, fundamentando-se na suposta existência de dano 

patrimonial. 5. Diante desse contexto fático, tem-se que, por expressa 

disposição constitucional (art. 114, I da CF), as lides decorrentes de 

vínculo empregatício são alheiras à competência da Justiça Estadual. 6. 

Nessas condições, em que a relação mantida entre as partes ostenta 

contorno essencialmente trabalhista, de tal sorte que os fatos que 

originaram a demanda decorrem da relação de trabalho, creio que a 

Justiça Estadual se afigura incompetente para instruir e julgar a causa, 

competindo tal mister à Justiça Especializada do Trabalho. 7. Nesse 

sentido, segue a Jurisprudência Pátria: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO MOVIDA PELO EX-EMPREGADOR. DANOS MORAIS. 

SUPOSTO ATO DANOSO PRATICADO PELO EX-EMPREGADO. CAUSA DE 
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PEDIR. DIRETA LIGAÇÃO COM A RELAÇÃO DE TRABALHO 

ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. 1. A causa de pedir da ação de 

indenização movida pelo ex-empregador contra o ex-empregado, o envio 

de e-mails alegadamente desabonadores à honra da sociedade 

empresária, refere-se diretamente à relação de trabalho ou, mais 

exatamente, ao seu rompimento. 2. Nos moldes de expressa previsão 

constitucional, que não distingue as ações de indenização ajuizadas pelo 

trabalhador daquelas movidas contra ele, a Justiça do Trabalho é a 

competente para conhecer e julgar as causas relacionadas à reparação 

de danos materiais e morais, cuja causa de pedir decorra diretamente do 

estabelecimento, manutenção ou extinção da relação de trabalho, sendo 

desimportante se o trabalhador é o autor ou o réu. Precedentes da 

Segunda Seção. 3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça 

do Trabalho. (CC 135.845/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 06/03/2018) PROCESSO CIVIL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO 

TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, AJUIZADA 

POR SÓCIOS DE SOCIEDADE DE FATO, EM FACE DE EX-EMPREGADO, 

VISANDO RECEBER VALORES REFERENTES A CHEQUES 

SUPOSTAMENTE FURTADOS PELO EX-EMPREGADO E SUA ENTEADA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ação de indenização por 

danos materiais, ajuizada por ex-empregador, em face de ex-empregado e 

sua enteada. 2. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe 

apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também 

à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista. 3. O 

suposto furto de cheques pelo réu somente pode ser praticado em função 

de sua relação de emprego. 4. Com isso, a causa tem como fundamento 

atos praticados no âmbito da relação de emprego, sendo a competência 

da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação. 5. Deve ser 

reconhecida, em relação à ré que não matinha relação de emprego com os 

autores, a força atrativa em prol da competência da Justiça do Trabalho, 

que é absoluta em relação ao outro réu. Haveria, se fosse determinado o 

desmembramento da ação, prejudicialidade de uma causa em relação a 

outra. 6. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça do 

Trabalho. (CC 118.842/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 19/06/2013) 8. E ainda segue o teor o 

Informativo de Jurisprudência 0518: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E 

JULGAR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATOS OCORRIDOS 

DURANTE A RELAÇÃO DE TRABALHO. Compete à Justiça do Trabalho 

processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais 

proposta por ex-empregador cuja causa de pedir se refira a atos 

supostamente cometidos pelo ex-empregado durante o vínculo laboral e 

em decorrência da relação de trabalho havida entre as 

partes.Precedentes citados: CC 80.365-RS, Segunda Seção, DJ 

10/5/2007, e CC 74.528-SP, Segunda Seção, DJe 4/8/2008.CC 

121.998-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/2/2013. 9. Assim, 

tratando-se de demanda proposta por ex-empregador visando a produção 

de prova oriunda da relação de emprego existente entre as partes, para 

propositura de ação indenizatória por danos causados pelo ex-empregado 

em decorrência do vínculo laboral, o deslocamento da competência é 

medida que se torna imperiosa. 10. Ante o exposto, com fulcro no disposto 

nos art.64, §1º do CPC e art.114, VI da CF, DECLARO INCOMPETENTE esta 

Justiça para processar e julgar a presente ação e, em consequência, 

DETERMINO a remessa do presente processo à Justiça do Trabalho na 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT. 11. P.I.C. 12. Preclusa a presente 

decisão, após procedidas as baixas e anotações de estilo, remetam-se os 

autos ao juízo competente. Campo Novo do Parecis/MT, 20 de agosto de 

2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71335 Nr: 26-40.2015.811.0050

 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: JOSÉ FERNANDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Instituto 

Nacional de Seguro Social ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez 

ao Sr. José Fernando Gomes, no valor de um salário mínimo vigente, 

desde do indeferimento do pedido administrativo, qual seja, 22/10/2013 (f. 

19).Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Também, defiro a antecipação dos 

efeitos da tutela para determinar que o réu conceda, no prazo de 30 

(trinta) dias, o benefício deferido.Deverá incidir sobre os valores a 

atualização monetária pelo IPCA a partir de cada parcela e juros de mora 

de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança, a forma do art.1º-F, da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 

11.960/09, em consonância com a tese de Repercussão Geral Tema 810 

(RE 870947) de 20.09.2017.Sem custas à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001.Por fim, 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).Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-.P.R.I.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77393 Nr: 3615-40.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. CLEIDE DA SILVA-ME, MARIA CLEIDE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.Custas pela parte autora.Com o 

transito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo 

Novo do Parecis/MT, 13 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.: 73247 Nr: 1087-33.2015.811.0050

 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 HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibañez 

- OAB:OAB/MT 22131-A

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 22297 Nr: 2562-39.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECIR ALBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, FREDERICO LUIZ GONÇALVES - 

OAB:8217-B

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de f. 236-237 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.No que tange ao pedido de 

suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo entabulado, 

anoto que a sentença homologatória de acordo constitui título executivo 

judicial, inclusive no que tange ao pagamento da pensão mensal. Assim, 

ainda que o acordo ora homologado fixe o adimplemento de prestações 

periódicas, eventual descumprimento do pactuado ensejará sua 

execução, não cabendo a retomada do curso processual na fase em que 

se encontrava antes da homologação.Portanto, com fundamento no 

princípio da duração razoável do processo, a fim de evitar acúmulo de 

ações no estoque da secretaria do juízo, INDEFIRO o pedido devendo, os 

autos, serem remetidos ao arquivo, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo, sem prejuízo ao seu 

d e s a r q u i v a m e n t o  p a r a  e v e n t u a l  p r o c e s s a m e n t o  d a 

execução.Publique-se.Registre-se.Intimem-se as partes por meio de seu 

patrono, via DJE. Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35116 Nr: 1905-58.2010.811.0050

 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: EDMILTON BATAGLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819-MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR NEPOMUCENO DA 

COSTA - OAB:17283, DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - OAB:7313-MS, 

EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - OAB:12.819/MS

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela empresa executada e, 

por conseguinte, CONHEÇO o conflito de competência suscitado pela 

requerida e, assim, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da Vara 

Cível de Sertanópolis/PR.Intimem-se as partes.Proceda-se as baixas e 

anotações necessárias.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.: 28425 Nr: 1849-93.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PRO. FED./INSS

 Vistos,

Cuida-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por Zulmira 

Aparecida da Silva Pereira em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS (f. 185-190).

A autarquia executada apresentou impugnação à execução, oportunidade 

em que arguiu excesso de execução (f. 192-204).

Às f. 205-206 a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela autarquia executada.

Às f. 207 foi julgada procedente a impugnação à execução e, por 

conseguinte, foram homologados os cálculos de f. 201-204 apresentados 

pela autarquia.

Às f. 209 foi expedido o RPV, de modo que às f. 211-213 a parte 

exequente comprovou que o RPV em questão já fora distribuído junto ao 

TRF1ª Região .

Com tais considerações, notadamente, a comprovação às f. 213 da 

distribuição do RPV junto ao TRF 1ª Região, CERTIFIQUE o pagamento do 

RPV e, em seguida, EXPEÇA-SE o competente alvará para liberação dos 

valores depositados pela parte executada.

Liberado o alvará, não havendo mais conflitos de interesses, visto que a 

executada terá cumprido com o determinado na sentença e a parte 

exequente se dá por satisfeita, desde já, JULGO EXTINTO O FEITO, nos 

termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC.

Por fim, cumprida na integralidade a presente decisão, certifique o transito 

em julgado e, se positivo, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80531 Nr: 1061-98.2016.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR BRUGNERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOÃO ADENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, MARGARETE DA GRAÇÃ BLANCK M. SPADONI - OAB:

 Vistos.

Trata-se de execução de título judicial decorrente de condenação ao 

pafgamento de valor equivalente a 1% sobre o valor da causa, à título de 

multa por litigancia de má-fé, nos termos da decisão proferida nos autos 

sob o Código 1829.

Ocorre que após a distribuição do presente feito, aportou acórdão 

proferido nos autos do A.I. nº 47956/2014 que reconheceu a insubistencia 

da referida multa.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Não tendo a relação processual sido completada com a citação, bem como 

a juntada do acórdão proferido nos autos do A.I. nº 47956/2014, 

prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido de desistência.

 Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

exequente e, via de consequência, JULGO EXTINTA por sentença a 

presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 102110 Nr: 3049-86.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRASIELE MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se os executados para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

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 

NCPC).

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.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

NOTADAMENTE OS EXPOSTOS NA INICIAL, 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 
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exequente.

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 os executados 2 

(duas) vezes, em dias distintos, e havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83507 Nr: 2868-56.2016.811.0050

 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: CECILIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Instituto 

Nacional de Seguro Social ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez 

ao Sr. Cecilio Rodrigues da Silva, no valor de um salário mínimo vigente, 

desde do indeferimento do pedido administrativo, qual seja, 28/06/2016 (f. 

17).Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Também, defiro a antecipação dos 

efeitos da tutela para determinar que o réu conceda, no prazo de 30 

(trinta) dias, o benefício deferido.Deverá incidir sobre os valores a 

atualização monetária pelo IPCA a partir de cada parcela e juros de mora 

de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança, a forma do art.1º-F, da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 

11.960/09, em consonância com a tese de Repercussão Geral Tema 810 

(RE 870947) de 20.09.2017.Sem custas à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001.Por fim, 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).Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-.P.R.I.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4938 Nr: 144-07.2001.811.0050

 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: NICOLETTI & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

NORTECNICA COM. E REPRESENTAÇÕES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DA 

FONSECA RODRIGUES - OAB:150232/SP, CLEONICE A. DE BRITO 

CORRÊA - OAB:OAB/MT6839-E, JOSE MARIO PINTO - OAB:148116, 

MARCOS C. DALTO - OAB:11.466, PAULO DE TARSO BRUSCHI - 

OAB:122164/SP, Sérgio Loma - OAB:, WILSON DALTO - OAB:1682-A

 Vistos em correição,

Determino a expedição de Alvará para liberação dos valores depositados 

pela parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 6266 Nr: 1468-32.2001.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLETTI & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

NORTECNICA COM. E REPRESENTAÇÕES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT, WILSON DALTO - OAB:1682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DA 

FONSECA RODRIGUES - OAB:150.382/SP, JOSE MARIO PINTO - 

OAB:148116, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466/O, PAULO DE 

TARSO BRUSCHI - OAB:122164/SP, SÉRGIO LOMA - OAB:85.096 SP, 

WILSON DALTO - OAB:1682-A

 Vistos em correição,

Vistos.

Determino a expedição de Alvará para liberação dos valores depositados 

pela parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35898 Nr: 2687-65.2010.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEGL, CGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para manifestar o que entender de direito, 

inclusive apresentando o valor atualizado do débito e endereço em que o 

executado pode ser encontrado, no prazo de quinze dias.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84544 Nr: 3521-58.2016.811.0050

 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: REGIENE JARDIM DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, LUCIO GARCIA DA 

ROSA, ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DO PARECIS/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16.898/MT, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela embargante em 

face da decisão de f. 171 proferida nos autos.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da decisão, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 
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eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, não vejo óbice no acolhimento do pleito do 

embargante, uma vez que analisando detidamente o pleito de f. 170, 

observo que a parte autora pugna pela realização de audiência de 

conciliação.

Ante o exposto, recebo os embargos declaratórios e no mérito lhes dou 

provimento, e, via de consequência, retifico parcialmente a decisão de f. 

171 a fim de retirar a obrigação da requerente e requeridos trazerem 

testemunhas para o ato designado para o dia 04 de setembro de 2.018.

No mais, mantenho a decisão ínolume.

Intimem-se as partes.

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.: 95090 Nr: 4794-38.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA APARECIDA PERES ASSUNÇÃO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REND CARD - ASSESSORIA DDE CRÉDITO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT, ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA - OAB:23.340-O/MT, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4794-38.2017.811.0050 (Código 95090)

Autor: Juliana Aparecida Peres Assunção Neves

Requerido: Rend Card – Assessoria de Crédito Ltda. - ME

Vistos.

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com reparação de 

danos moral e material, ajuizada por Juliana Aparecida Peres Assunção 

Neves em face de REND CARD – Assessoria de Crédito Ltda. ME.

Às f. 75 a parte autora pugnou pela desistência do feito.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 20, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 10 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.: 73784 Nr: 1416-45.2015.811.0050

 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: MAFDGV, ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 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:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora face a 

sentença proferida, alegando contradição quanto a data inicial para a 

concessão do benefício previdenciário.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da sentença, o juízo ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, não vejo óbice ao acolhimento do pleito, uma 

vez que analisando detidamente a sentença proferida, denoto erro material 

quando o termo inicial para a concessão do benefício.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração impetrado pela parte 

e no mérito lhes dou provimento, face a contradição apontada e, para 

tanto, retifico o dispositivo da sentença que passa a contar o seguinte 

trecho:

“(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO e condeno o INSS a conceder o benefício 

previdenciário ao autor Marcos Antonio Pereira Godoi Vasaconcelos, 

qualificado nos autos autos, desde a data do requerimento do pedido 

administrativo, qual seja, 16 de maio de 2.014 (...)”

No mais mantenho a decisão incólume.

 Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, via DJE.

 Certificado o transito em julgado da sentença, arquive-se o feito com as 

comunicações necessárias.

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.: 68871 Nr: 2496-78.2014.811.0050

 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: CLEO BAGATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA BROLIO DE SOUZA, GILBERTO 

BRÓLIO, CLARETE BRÓLIO REZENDE, PARECIS ALIMENTOS S.A, CLADIS 

BROLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT

 Vistos,

Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da publicação do 

edital de citação, notadamente, na rede mundial de computadores, 

conforme pleito de f. 223-229.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64766 Nr: 2793-22.2013.811.0050

 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: MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MENEZES, CENTRO HOSPITALAR 

PARECIS EUCLIDES HORST CAMPO NOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20.186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:OAB/MT 16.943-A, OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 Vistos,

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada pela parte 

autora em face da parte requerida.

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora não foi 

encontrada, conforme AR acostado aos autos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

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 
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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.

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.

Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da AJG.

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.: 21286 Nr: 1561-19.2006.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AERO AGRÍCOLA CAMPO NOVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de execução ajuizada pela Fazenda Pública em face do 

executado em epígrafe, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente informou o pagamento integral do débito objeto da 

presente execução.

FUNDAMENTO. DECIDO.

As partes compuseram-se amigavelmente nos autos e em seguida a 

exequente informou a quitação integral da dívida, requerendo a extinção 

do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75432 Nr: 2405-51.2015.811.0050

 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): JOSÉ ELISEU PASSOS DE OLIVEIRA, GIZIELLY 

MARIA PESSATTO, PESSATTO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação monitória ajuizada pela parte exequente em face da 

parte executada, ambas qualificadas nos autos em epígrafe.

Indeferido o pedido para a realização de consulta nos sistemas 

disponíveis ao Poder Judiciário para a localização de bens/endereço da 

parte executada, foi determinada a intimação da parte exequente para a 

comprovação do esgotamento das vias administrativas no intento de 

prosseguir o feito.

A parte exequente, após intimada, pugnou novamente pela realização de 

consultas.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

 O feito comporta imediato julgamento.

 Explico:

De início, consigno que o feito tramita há mais de três anos sem que a 

parte exequente tenha apresentado o atual endereço da parte requerida.

 Nessa senda, denoto que a parte autora não comprovou as diligencias 

realizadas como intento de localização do endereço/bens da parte 

requerida.

 É inquestionável que a parte autora somente se lembra do presente feito 

quando intimada para dar andamento, e, quando pleiteia prosseguimento, 

elabora petição que não coaduna com a realidade processual, conforme 

se vê no pleito juntado aos autos.

Ocorre que o presente feito se trata de ação de execução cujo 

prosseguimento não se tornou possível porque a parte autora não 

comprovou nos autos quais as diligências foram realizadas com o intento 

de localizar o endereço da parte executada, conforme determinado na 

decisão anterior.

Do que consta nos autos, a intenção clara da parte autora é manter o 

processo em andamento por tempo indeterminado, sem diligências 

efetivas, apenas lotando os feitos processuais que já são demasiados na 

Justiça Brasileira, bem como não realiza pedido pertinente.

 O contexto fático carreado aos autos aliado ao tempo de tramitação do 

feito, qual seja, mais de três anos sem que a parte autora demonstre quais 

diligências foram realizadas para a localização de bens da parte 

requerida, bem como a falta de elaboração de pedidos pertinentes que 

demonstrem que a parte autora quer ver satisfeito seu crédito, 

atentando-se, efetivamente ao conteúdo constante nos autos, demonstra 

de forma incontestável a ausência de interesse desta para a devida 

conclusão do processo, conforme previsto no art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

O prosseguimento do feito somente seria capaz com a localização do 

endereço da parte executada, sendo que a inexistência de diligencia 

nesse sentido, por inércia da parte autora, após mais de três anos de 

tramitação, constitui causa de extinção do feito, sem resolução do mérito, 

por falta de interesse de agir da parte autora.

Cabe ao magistrado, com base no poder geral de cautela, determinar os 

atos que entender necessários para prosseguimento do feito.

 Outrossim, não é demasia frisar que não compete ao magistrado elaborar 

despachos constando pormenorizadamente as informações constantes 

em certidões e/ou elaborar decisões com relatório do processo para que 

então o causídico entenda qual o prosseguimento deve ser adotado ou 

qual a pedido deve ser elaborado, é evidentemente clara a necessidade 

de extinção do feito diante da negligência da parte autora para promoção 

dos atos que lhe incumbe para andamento processual.

Quanto mais, não se tratando de extinção do processo por abandono da 

parte autora, não há o que se falar em necessidade de intimação pessoal 

nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

 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.

]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76254 Nr: 2937-25.2015.811.0050

 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): PAULO MARCELO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação monitória ajuizada pela parte exequente em face da 

parte executada, ambas qualificadas nos autos em epígrafe.

Indeferido o pedido para a realização de consulta nos sistemas 

disponíveis ao Poder Judiciário para a localização de bens/endereço da 

parte executada, foi determinada a intimação da parte exequente para a 

comprovação do esgotamento das vias administrativas no intento de 

prosseguir o feito.
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A parte exequente, após intimada, pugnou novamente pela realização de 

consultas.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

 O feito comporta imediato julgamento.

 Explico:

De início, consigno que o feito tramita há mais de três anos sem que a 

parte exequente tenha apresentado o atual endereço da parte requerida.

 Nessa senda, denoto que a parte autora não comprovou as diligencias 

realizadas como intento de localização do endereço/bens da parte 

requerida.

 É inquestionável que a parte autora somente se lembra do presente feito 

quando intimada para dar andamento, e, quando pleiteia prosseguimento, 

elabora petição que não coaduna com a realidade processual, conforme 

se vê no pleito juntado aos autos.

Ocorre que o presente feito se trata de ação de execução cujo 

prosseguimento não se tornou possível porque a parte autora não 

comprovou nos autos quais as diligências foram realizadas com o intento 

de localizar o endereço da parte executada, conforme determinado na 

decisão anterior.

Do que consta nos autos, a intenção clara da parte autora é manter o 

processo em andamento por tempo indeterminado, sem diligências 

efetivas, apenas lotando os feitos processuais que já são demasiados na 

Justiça Brasileira, bem como não realiza pedido pertinente.

 O contexto fático carreado aos autos aliado ao tempo de tramitação do 

feito, qual seja, mais de três anos sem que a parte autora demonstre quais 

diligências foram realizadas para a localização de bens da parte 

requerida, bem como a falta de elaboração de pedidos pertinentes que 

demonstrem que a parte autora quer ver satisfeito seu crédito, 

atentando-se, efetivamente ao conteúdo constante nos autos, demonstra 

de forma incontestável a ausência de interesse desta para a devida 

conclusão do processo, conforme previsto no art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

O prosseguimento do feito somente seria capaz com a localização do 

endereço da parte executada, sendo que a inexistência de diligencia 

nesse sentido, por inércia da parte autora, após mais de três anos de 

tramitação, constitui causa de extinção do feito, sem resolução do mérito, 

por falta de interesse de agir da parte autora.

Cabe ao magistrado, com base no poder geral de cautela, determinar os 

atos que entender necessários para prosseguimento do feito.

 Outrossim, não é demasia frisar que não compete ao magistrado elaborar 

despachos constando pormenorizadamente as informações constantes 

em certidões e/ou elaborar decisões com relatório do processo para que 

então o causídico entenda qual o prosseguimento deve ser adotado ou 

qual a pedido deve ser elaborado, é evidentemente clara a necessidade 

de extinção do feito diante da negligência da parte autora para promoção 

dos atos que lhe incumbe para andamento processual.

Quanto mais, não se tratando de extinção do processo por abandono da 

parte autora, não há o que se falar em necessidade de intimação pessoal 

nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

 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.

]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 24744 Nr: 1380-81.2007.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T.R.R. NAKAMURA DIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA MALTEZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3500-B/MT, ALINE SIMONY STELLA - OAB:16673

 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 

decurso de prazo, requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90712 Nr: 2053-25.2017.811.0050

 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: JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERCEVAL NUNES DE 

CARVALHO FILHO - OAB:OAB/RN 12416

 Vistos,

Intime-se a parte autora para manifestação no prazo de quinze dias.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

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.: 83138 Nr: 3911-33.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALBERTO MAROCHIO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9.725-B/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112/O

 Vistos,

Tendo em vista que a parte executada apresentou impugnação à 

execução, oportunidade em que apresentou o valor de R$ 1.008,53 à título 

de honorários de sucumbencias, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação acerca dos valores apresentados, no prazo de quinze dias, 

sob pena de aceitação tácita.

Decorrido o prazo, certifique e tornem os autos concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39342 Nr: 2695-08.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A-ARRENDAMENDO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA MAGRO - 

OAB:2571/RO, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:11.278-B/MT

 Autos n°: 2695-08.2011.811.0050 (Código 39342)

Exequente: Bradesco

Executado: Marlon Fantinel

Vistos.

Trata-se de ação de execução ajuizada pela parte exequente em face da 

parte executada, ambas devidamente qualificados nos autos.

O feito seguiu o devido tramite processual, de modo que às f. 148v a parte 

autora foi intimada para dar prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo, a parte nada manifestou (f. 150).

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.
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FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte requerente abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte (f. 150).

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 exequente.

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.

 Campo Novo do Parecis/MT, 13 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.: 68059 Nr: 1889-65.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIO SOARES DE QUEIROZ - 

OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1889-65.2014.811.0050 (Código 68059)

Exequente: José Antonio da Silva Neto

Executado: Ionice de Araújo Silva

Vistos.

Cuida-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada pela parte autora 

em face do executado em epígrafe, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Diante disso, a parte autora foi intimada por meio de seus patronos, bem 

como pessoalmente para dar andamento ao feito, de modo que em ambas 

as situações a parte autora manteve-se inerte (f. 54-59).

 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. 54 e f. 59.

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.

Campo Novo do Parecis/MT, 10 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.: 75512 Nr: 2450-55.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem para revogar parcialmente a decisão anterior, uma 

vez que o título executivo se encontra encartado às f. 93 dos autos.

Assim, considerando o pleito de f. 103-104, intime-se a parte autora para 

que informe os termos da execução de alimentos (prisão civil/penhora de 

bens), no prazo de cinco dias.

Decorrido o prazo, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70391 Nr: 3521-29.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCSDS

 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: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 3521-29.2014.811.0050 (Código 70391)

Exequente: Jairiton Jovencio da Silva

Executado: Bruna Cristina Solão da Silva

Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença que Jairiton Jovencio da 

Silva ajuizou em face de Bruna Cristina Solão da Silva.

Às f. 42 a parte exequente pugnou pela desistência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 42, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o transito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 14 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.: 72741 Nr: 805-92.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDRKDG, SKDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CAROLINE 

PAGNUSSAT - OAB:19.775/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, 

Everly Soares Rosiak - OAB:17.866-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 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 

decurso de prazo, requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 7198 Nr: 372-45.2002.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO THOMAZINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILDO MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 
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ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - 

OAB:11674-B, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816/MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, MARCOS BOTELHO LUCIDOS - OAB:11.667/MT

 Vistos,

Tendo em vista a manifestação da parte exequente às f. 1.706, DEFIRO o 

pleito de f. 656-657 e, por conseguinte, DETERMINO a expedição de Alvará 

para liberação dos valores informados pelo executado.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, 

consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36680 Nr: 31-04.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D & S AUTO ELETRICA LTDA, DALCINEI 

ANTONIO DE MATTOS, SEDENEI SEBASTIÃO DE MATTOS

 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 

decurso de prazo, requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38318 Nr: 1671-42.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1671-42.2011.811.0050 (Código 38318)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Luiza Aparecida de Oliveira

Vistos.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte 

autora em face do executado em epígrafe, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Diante disso, a parte autora foi intimada pessoalmente para dar andamento 

ao feito, todavia manteve-se inerte (f. 109-110).

 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. 109-110.

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.

Campo Novo do Parecis/MT, 10 de agosto de 2.018

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 14923 Nr: 1852-87.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA & JOST LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO MACHADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON MASSAIATI AGARASHI - 

OAB:6856, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, RAIMAR ABÍLIO 

BOTTEGA - OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada parte 

exequente em face da parte executada, ambas devidamente qualificados 

nos autos.

Às f. 205 a parte exequente informou o pagamento integral do débito.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

As partes compuseram-se amigavelmente nos autos (f. 200-203) e em 

seguida a exequente informou, às f. 205, a quitação integral da dívida, 

requerendo a extinção do feito pelo cumprimento integral da transação.

Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com resolução do 

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

uma vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 14928 Nr: 1854-57.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN LUIZ BIEZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, RAIMAR ABÍLIO 

BOTTEGA - OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte 

exequente em face do executado, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

As partes realizaram acordo conforme se dê no termo de f. 200-205.

O feito foi suspenso até o término do prazo para o cumprimento do acordo 

(f. 206-207).

 Às f. 208-213 a parte exequente informou o pagamento integral do débito.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

As partes compuseram-se amigavelmente nos autos e em seguida a 

exequente informou, às f. 208-213, a quitação integral da dívida, 

requerendo a extinção do feito pelo cumprimento integral da transação.

Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com resolução do 

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

uma vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Sem prejuízo, proceda-se às baixas das hipotecadas na matrícula 10.709, 

originadas pelo presente feito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 15116 Nr: 2052-94.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO OLDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO MACHADO DOS SANTOS, EDGAR LUIZ 

PIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B

 Autos nº 2004/938 (Código 15116)

Exequente: Natalino Oldra

Executado: Edgar Luiz Pin e outro

Vistos.

Cuida-se de ação de execução ajuizada pela parte autora em face do 

executado em epígrafe, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente informou o pagamento integral do débito objeto da 

presente execução (f. 174).

FUNDAMENTO. DECIDO.

As partes compuseram-se amigavelmente nos autos e em seguida a 

exequente informou a quitação integral da dívida, requerendo a extinção 

do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 10 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.: 72961 Nr: 919-31.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO PEREIRA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

decurso de prazo, requerendo o que entender pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68252 Nr: 2039-46.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA MARISA KOHLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO VALENTE - 

OAB:8.116-B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4.207

 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 Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65418 Nr: 3446-24.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORILDES EMILIA KLEIN, PAULO ROBERTO 

KLEIN, MARCIA BARELLA KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7591, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 Vistos,

Defiro o pedido de f. 184 e, por conseguinte, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de quinze dias, junte aos autos as matrículas 678 e 

411 (atual 10.051) do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do 

Parecis/MT atualizadas, bem como as certidões que atestam a ausência 

de quaisquer outras ações de execuções em seus nomes.

Em seguida, intime-se a parte exequente para manifestação em quinze 

dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61092 Nr: 2102-42.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO RODRIGO MOREIRA, VALE DO 

GUAPORÉ AGRONEGÓCIOS LTDA-ME, GRACIELA KATZER MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pela parte exequente em face do executado, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Às f. 36 foi homologado o acordo realizado entre as partes (f. 34-35).

 O feito permaneceu suspenso, oportunidade em que às f. 47 a parte 

autora informou o cumprimento do acordo, colocando, portanto, fim no 

presente litígio.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

As partes compuseram-se amigavelmente nos autos e em seguida a 

exequente informou, às f. 47, a quitação integral da dívida, requerendo a 

extinção do feito pelo cumprimento integral da transação.

Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com resolução do 

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

uma vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Custas pela parte requerida.

Publique-se.

 Registre-se.

 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.: 85490 Nr: 4052-47.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE MANSÃO ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 370 de 788



JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 4052-47.2016.811.0050 (Código 85490)

Requerente: Só Agrícola Peças e Implementos Ltda. ME

Requerido: Edilene Mansão Antonio

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo exequente em 

face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento o exequente informou o pagamento integral 

da dívida, f. 48.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Diante da informação da quitação da dívida, f. 48, JULGO EXTINTA a 

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

uma vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Custas judiciais pela parte requerida.

Sem condenação em honorários, face o acordo formulado entre as partes.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 13 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.: 81134 Nr: 1439-54.2016.811.0050

 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): VERA NEILA LEITE DUARTE, DROGARIA 

TIARAJU LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte 

exequente em face da parte executada, ambas qualificadas nos autos em 

epígrafe.

Indeferido o pedido para a realização de consulta nos sistemas 

disponíveis ao Poder Judiciário para a localização de bens/endereço da 

parte executada, foi determinada a intimação da parte exequente para a 

comprovação do esgotamento das vias administrativas no intento de 

prosseguir o feito.

A parte exequente, após intimada, pugnou novamente pela realização de 

consultas.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

 O feito comporta imediato julgamento.

 Explico:

De início, consigno que o feito tramita há mais de dois anos sem que a 

parte exequente tenha indicado bens passíveis de penhora em nome da 

parte executada.

 Nessa senda, denoto que a parte autora não comprovou as diligencias 

realizadas como intento de localização do endereço/bens da parte 

requerida.

 É inquestionável que a parte autora somente se lembra do presente feito 

quando intimada para dar andamento, e, quando pleiteia prosseguimento, 

elabora petição que não coaduna com a realidade processual, conforme 

se vê no pleito juntado aos autos.

Ocorre que o presente feito se trata de ação de execução cujo 

prosseguimento não se tornou possível porque não foram encontrados, 

tampouco indicados, bens passíveis de penhora em nome da parte 

executada.

Do que consta nos autos, a intenção clara da parte autora é manter o 

processo em andamento por tempo indeterminado, sem diligências 

efetivas, apenas lotando os feitos processuais que já são demasiados na 

Justiça Brasileira, bem como não realiza pedido pertinente.

 O contexto fático carreado aos autos aliado ao tempo de tramitação do 

feito, qual seja, mais de dois anos sem que a parte autora demonstre quais 

diligências foram realizadas para a localização de bens da parte 

requerida, bem como a falta de elaboração de pedidos pertinentes que 

demonstrem que a parte autora quer ver satisfeito seu crédito, 

atentando-se, efetivamente ao conteúdo constante nos autos, demonstra 

de forma incontestável a ausência de interesse desta para a devida 

conclusão do processo, conforme previsto no art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

O prosseguimento do feito somente seria capaz com a localização de 

bens passíveis de penhora, sendo que a inexistência de diligencia nesse 

sentido, por inércia da parte autora, após mais de dois anos de tramitação, 

constitui causa de extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de 

interesse de agir da parte autora.

Cabe ao magistrado, com base no poder geral de cautela, determinar os 

atos que entender necessários para prosseguimento do feito.

 Outrossim, não é demasia frisar que não compete ao magistrado elaborar 

despachos constando pormenorizadamente as informações constantes 

em certidões e/ou elaborar decisões com relatório do processo para que 

então o causídico entenda qual o prosseguimento deve ser adotado ou 

qual a pedido deve ser elaborado, é evidentemente clara a necessidade 

de extinção do feito diante da negligência da parte autora para promoção 

dos atos que lhe incumbe para andamento processual.

Quanto mais, não se tratando de extinção do processo por abandono da 

parte autora, não há o que se falar em necessidade de intimação pessoal 

nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81387 Nr: 1578-06.2016.811.0050

 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): JALDEIR MOURA, ROSIMEIRE ZUIN MOURA, 

RESTAURANTE CASTOR LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte 

exequente em face da parte executada, ambas qualificadas nos autos em 

epígrafe.

Indeferido o pedido para a realização de consulta nos sistemas 

disponíveis ao Poder Judiciário para a localização de bens/endereço da 

parte executada, foi determinada a intimação da parte exequente para a 

comprovação do esgotamento das vias administrativas no intento de 

prosseguir o feito.

A parte exequente, após intimada, pugnou novamente pela realização de 

consultas.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

 O feito comporta imediato julgamento.

 Explico:

De início, consigno que o feito tramita há mais de dois anos sem que a 

parte exequente tenha indicado bens passíveis de penhora em nome da 

parte executada.

 Nessa senda, denoto que a parte autora não comprovou as diligencias 

realizadas como intento de localização do endereço/bens da parte 

requerida.
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 É inquestionável que a parte autora somente se lembra do presente feito 

quando intimada para dar andamento, e, quando pleiteia prosseguimento, 

elabora petição que não coaduna com a realidade processual, conforme 

se vê no pleito juntado aos autos.

Ocorre que o presente feito se trata de ação de execução cujo 

prosseguimento não se tornou possível porque não foram encontrados, 

tampouco indicados, bens passíveis de penhora em nome da parte 

executada.

Do que consta nos autos, a intenção clara da parte autora é manter o 

processo em andamento por tempo indeterminado, sem diligências 

efetivas, apenas lotando os feitos processuais que já são demasiados na 

Justiça Brasileira, bem como não realiza pedido pertinente.

 O contexto fático carreado aos autos aliado ao tempo de tramitação do 

feito, qual seja, mais de dois anos sem que a parte autora demonstre quais 

diligências foram realizadas para a localização de bens da parte 

requerida, bem como a falta de elaboração de pedidos pertinentes que 

demonstrem que a parte autora quer ver satisfeito seu crédito, 

atentando-se, efetivamente ao conteúdo constante nos autos, demonstra 

de forma incontestável a ausência de interesse desta para a devida 

conclusão do processo, conforme previsto no art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

O prosseguimento do feito somente seria capaz com a localização de 

bens passíveis de penhora, sendo que a inexistência de diligencia nesse 

sentido, por inércia da parte autora, após mais de dois anos de tramitação, 

constitui causa de extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de 

interesse de agir da parte autora.

Cabe ao magistrado, com base no poder geral de cautela, determinar os 

atos que entender necessários para prosseguimento do feito.

 Outrossim, não é demasia frisar que não compete ao magistrado elaborar 

despachos constando pormenorizadamente as informações constantes 

em certidões e/ou elaborar decisões com relatório do processo para que 

então o causídico entenda qual o prosseguimento deve ser adotado ou 

qual a pedido deve ser elaborado, é evidentemente clara a necessidade 

de extinção do feito diante da negligência da parte autora para promoção 

dos atos que lhe incumbe para andamento processual.

Quanto mais, não se tratando de extinção do processo por abandono da 

parte autora, não há o que se falar em necessidade de intimação pessoal 

nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34478 Nr: 1264-70.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: NITRAL URBANA LABORATÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL MÁQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS, 

ALEXSANDRO JULIANO MOCCI, VANESSA DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25.698, SADI BONATTO - OAB:10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte 

autora em face da parte executada.

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora não foi 

encontrada, conforme AR acostado aos autos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

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.

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.

Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da AJG.

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.: 73148 Nr: 1037-07.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARLATI RELOJOARIA - ME, JOSE 

BARLATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)administrativas que estejam em seu alcance para a localização de 

bens passíveis de penhora em nome do executado.Proceda-se as 

diligências necessárias para o arquivamento do feito, SEM BAIXA NA 

DISTRIUIÇÃO.Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta 

decisão, o exequente deve ser manifestar independente de nova 

intimação no prazo de 5 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.: 72828 Nr: 858-73.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIL PROVEDOR DE INTERNET LTDA, JEAN 

ERLEM RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÁLVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução ajuizada pela parte exequente em face da 

parte executada.

Determinada a intimação da parte autora para comprovação das 

diligências administrativas realizadas por esta com o fito de localização 

bens/endereço da parte executada, esta pugnou novamente pela 

realização de buscas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

 O feito comporta imediato julgamento.

 Explico:

De início, consigno que o feito tramita a mais de três anos, de modo que 

analisando minuciosamente os autos observo que desde o recebimento do 

feito a parte requerida não foi devidamente citada e/ou não foram 

localizados bens para a satisfação do crédito.

É inquestionável que a parte autora somente se lembra do presente feito 

quando intimada para dar andamento, e, quando pleiteia prosseguimento, 

elabora petição que não coaduna com a realidade processual, elaborando 

petições que fogem do que fora determinado anteriormente, mormente, a 

comprovação das diligências administrativas realizadas pela parte 

autora/exequente.

Em que pese o art.921, III, do CPC estabelecer que a ação de execução 

será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis, 

também vale para a execução em que o executado não for encontrado.
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Ocorre que no presente feito não se tornou possível o prosseguimento 

porque a parte requerida não foi localizada para citação e/ou não foram 

localizados bens passíveis de penhora, mesmo tendo sido intimada para 

comprovar nos autos as diligências realizadas com tal intento.

Nesse norte, tenho que do que consta nos autos, a intenção clara da 

parte autora é manter o processo em andamento por tempo indeterminado, 

sem diligências efetivas, apenas lotando os feitos processuais que já são 

demasiados na Justiça Brasileira, bem como não realiza pedido pertinente, 

eis que não se trata de ação de execução e sim ação de indenização por 

perdas e danos.

O contexto fático carreado aos autos aliado ao tempo de tramitação do 

feito sem que a parte autora demonstre quais diligências administrativas 

foram realizadas para a localização do endereço/bens da parte requerida, 

demonstra de forma incontestável a ausência de interesse desta para a 

devida conclusão do processo, conforme previsto no art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil.

Ademais, observa-se que a parte autora sequer realize as determinações 

contidas na decisão anterior que é clara ao mencionar que deve ser 

comprovado o exaurimento das vias administrativas para que então o 

Poder Judiciário realize pesquisas nos sistemas disponíveis.

O prosseguimento do feito somente seria capaz com a localização da 

parte requerida ou de bens passíveis de penhora em nome da parte 

executada, sendo que a inexistência de diligencia nesse sentido, por 

inércia da parte autora, após mais de três anos de tramitação, constitui 

causa de extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse 

de agir da parte autora.

Ora, vale registrar que a realização de buscas nos sistemas disponíveis 

ao Poder Judiciário só deve ser realizada após a comprovação pela parte 

autora de quais as diligências foram realizadas para um regular 

prosseguimento do feito processual, notadamente, a expedição de ofícios 

as operadores de cartão de crédito, telefonia, SERASA, Junta Comercial, 

dentre outros.

 Inclusive, cabe ao magistrado, com base no poder geral de cautela, 

determinar os atos que entender necessários para prosseguimento do 

feito. Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte autora 

tenha realizado pesquisas na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Diante disso, sendo claro que não compete ao magistrado elaborar 

despachos constando pormenorizadamente as informações constantes 

em certidões e/ou elaborar decisões com relatório do processo para que 

então o causídico entenda qual o prosseguimento deve ser adotado ou 

qual a pedido deve ser elaborado, é evidentemente clara a necessidade 

de extinção do feito diante da negligência da parte autora para promoção 

dos atos que lhe incumbe para andamento processual.

Quanto mais, não se tratando de extinção do processo por abandono da 

parte autora, não há o que se falar em necessidade de intimação pessoal 

nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35897 Nr: 2686-80.2010.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEGL, CGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para manifestar o que entender de direito, 

inclusive apresentando o valor atualizado do débito e endereço em que o 

executado pode ser encontrado, no prazo de quinze dias.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

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.: 10769 Nr: 890-98.2003.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A

 Autos nº 2004/515 (Código 10769)

Exequente: Angela Maria de Castro

Executado: Irineu Zanatta

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Às f. 109 foi determinada a intimação da parte autora para prosseguimento 

do feito.

Devidamente intimada (f. 110), a parte autora permaneceu inerte (f. 111).

Os autos vieram conclusos.

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. 110-111.

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.

Campo Novo do Parecis/MT, 14 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.: 98263 Nr: 1250-08.2018.811.0050

 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: JFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte autora para manifestar o que entender de direito 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.: 101031 Nr: 2512-90.2018.811.0050

 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: AG, NJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro a cota ministerial e, via de consequencia, intimem-se os autos para 
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apresentarem a cópia da certidão de casamento e cópia do CRLV do 

veículo que será objeto da partilha, no prazo de quinze dias.

Sem prejuízo, corrija-se o valor da causa, pois o imóvel e o veículo 

indicados na petição inicial e que são objetos do acordo de partilha valem 

mais de um mil reais.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

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.: 84518 Nr: 3500-82.2016.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON ANTONIO PIAIA, GENOR ANTÔNIO PIAIA, 

CAMPO FORTE REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORI LUIZ BINOTTI

 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 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

decurso de prazo, requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91669 Nr: 2791-13.2017.811.0050

 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: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18.678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Sem delongas, denoto que o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens, fundamentando seu pedido apenas 

nas tentativas frustradas de penhora on line e não localização de bens 

imóveis em nome dos executados, o que é insuficiente para justificar a 

quebra do sigilo fiscal.

Registre-se que é necessário postergar a realização de buscas nos 

sistemas disponíveis ao Poder Judiciário posto que a parte exequente 

deve comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis para um 

regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a expedição de 

ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, SERASA, Junta 

Comercial, dentre outros.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisas na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro, por ora, o 

pedido de consulta via Sistema Renajud e demais sistemas 

disponibilizados pelo Poder Judiciário.

Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida e/ou endereço da 

parte contrária, comprovando as diligências nos autos, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

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.: 90905 Nr: 2365-98.2017.811.0050

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS FURTADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora 

manteve-se inerte ao chamado judicial, conforme se vê na certidão de f. 

33.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte requerente abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte (f. 33).

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 requerente.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80292 Nr: 924-19.2016.811.0050

 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: OMNI S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:265023

 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 

decurso de prazo, requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100705 Nr: 2368-19.2018.811.0050

 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: PORTOSEG S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CRISTIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 26).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 26, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95595 Nr: 5069-84.2017.811.0050

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. DE MORAES JUNIOR & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. BANCO BRADESCO S.A e AB. DE MORAES JUNIOR E CIA LTDA 

postulam a homologação de acordo nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessão recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo. 139, inciso II e IV do Código de Processo Civil que o 

juiz valerá pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologada pelo 

juiz, que atuara como terceiro imparcial, atribuindo validade a conciliação.

5. Verifica a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo, oque faço com fulcro assente no artigo 487, III, “b” 

do Código de Processo Civil e, consequente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito.

7. Custas e honorários na forma pactuada no acordo homologado.

8. Após, nada sendo requerido arquivem-se os autos.

9. P.I.C.

10. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16661 Nr: 418-29.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI RAINOLDO HEPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7300-B, SILVANIA OLIVEIRA - OAB:9829-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/MT

 Autos n°: 413-29.2005.811.0050 (Código 16661)

Exequente: Rudi Rainoldo Hepp

Executado: Brasil Telecom S/A

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora foi intimada por meio de seus patronos, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, de modo que em ambas as 

situações a parte autora manteve-se inerte (f. 351-354).

 Os autos vieram conclusos.

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. 351-354.

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 exequente.

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.

Campo Novo do Parecis/MT, 10 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.: 32071 Nr: 2112-91.2009.811.0050

 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: DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE ABREU - 

OAB:9220, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca dos documentos 

apresentados pela parte requerida às f. 181-183.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81885 Nr: 1874-28.2016.811.0050

 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: VALDUIR BUCMAIER, ANITA DE LARA BUCMAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY SIMIÃO DINIZ, WILLAMI FARIAS 

DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16.898/MT, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - OAB:11674-B

 Vistos,

Sem delongas, cuida-se de pedido de concessão da assistência judiciária 

gratuita aos requeridos.

Trata-se de Ação De Reparação De Danos Morais E Materiais Com Pedido 

De Tutela Antecipada De Urgência ajuizada por Valduir Bucmaier e Anita 

de Lara Bucmaier em face de Claudiney Simão Diniz e Willami Farias 

Dantas, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Ocorre que analisando minuciosamente os autos, notadamente a 

contestação ofertada pela parte requerida, constato que estes apesar de 

não terem informado qual a profissão que atualmente exercem, observo 

que lograram exito em comprovar a hipossuficiencia alegada por meio dos 

documentos de f. 147-167 que indicam que os requeridos possuem 

diversas inscrições nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, DEFIRO os benefícios da AJG aos requeridos.

Por conseguinte, expeça-se missiva para a inquirição das testemunhas 

arroladas no Juízo Deprecado.
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Por fim, DESIGNO audiência de instrução para o dia 27 de novembro de 

2.018, às 18 horas.

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.: 32572 Nr: 2618-67.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLIMERES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA

 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78420 Nr: 4273-64.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PATRÍCIO DO CARMO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEPAVI - SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224, JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:OAB/MT 1.1136

 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 e/ou o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64263 Nr: 2297-90.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA SOLANGE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, 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, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94648 Nr: 4558-86.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BENASSI, JOÃO PAULO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 e/ou o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64374 Nr: 2401-82.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE T. SOARES DE ANDRADE-ME, 

MILTON JOSÉ SOARES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, 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, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76580 Nr: 3113-04.2015.811.0050

 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 VALE DO JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, ARY LUIZ MARIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19.755/MT, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12.999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66504 Nr: 545-49.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO SANTANA DE LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES SOUZA - 

OAB:16.339/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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96635 Nr: 471-53.2018.811.0050

 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: Tiago de Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69549 Nr: 2921-08.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ALOISIO SALVATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagotto - 

OAB:PROC. PF/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 o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60975 Nr: 1983-81.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA LOURDES LAZZAROTTO ZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40146 Nr: 401-46.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:MAT. 166135

 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71340 Nr: 29-92.2015.811.0050

 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: MARIA HELENA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28257 Nr: 1672-32.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA OLEJAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-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 dos documentos, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85690 Nr: 4200-58.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PALIGA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça, VISTO QUE A 

DILIGÊNCIA DE FLS. 33 fora PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, devidamente cumprido pelo oficial de justiça. Assim, não há que 

se falar em mesmo objeto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99885 Nr: 1972-42.2018.811.0050

 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: ZELIA SILVA ALVES PEDROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94230 Nr: 4318-97.2017.811.0050

 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): ILMA DE OLIVEIRA GALLICIANI

 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:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69403 Nr: 2818-98.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR AMAZON DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BORGES FARIA - 

OAB:3594/RO, JEVERSON LEANDRO COSTA - OAB:3134, MÁRCIO 

HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - OAB:5836

 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83880 Nr: 3096-31.2016.811.0050

 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: NOVA OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA-EPP, GENUIR GALIASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA., INXÚ GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-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 seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne aos embargos à monitória 

apresentada nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60500 Nr: 1493-59.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. MASSOLA-ME, HALLITON MASSOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39051 Nr: 2404-08.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA REGINA RIVALTA E SILVA, SAUL 

FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, NERINA MARIA RIVALTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 
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SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18.293/MT

 Vistos em correição,

Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do bem 

indicado para garantia da execução às f. 89-93, no prazo de quinze dias.

Sem prejuízo, informe a parte exequente o valor atualizado do débito, bem 

como bens passíveis de penhora em nome do executado.

Por fim, considerando a ordem estabelecida no art. 835 do CPC, determino 

o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do 

sistema Bacen-Jud, conforme requerido pelo exequente.

Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida.

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, certifique-se e dê-se vista à 

parte executada, para que no prazo legal, querendo, ofereça embargos.

Na hipótese de não ser encontrado valor ou encontrado em valor mínimo, 

intime o exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

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.: 39606 Nr: 2959-25.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-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 

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, ERIVALDO GOMES DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o inteiro teor do parecer ministerial 

acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76770 Nr: 3216-11.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIM RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 17167 Nr: 918-95.2005.811.0050

 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: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661-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, acostado em fls. 67, requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39101 Nr: 2454-34.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 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.: 73659 Nr: 1338-51.2015.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANINHA ELVIRA DALL AZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256/ PROC-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MARIANO DA 

SILVA - OAB:11.279-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 

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.: 79116 Nr: 326-65.2016.811.0050

 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: VALDIVINO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição de proposta de honorários, acostado em fls., requerendo o 

que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60950 Nr: 1955-16.2012.811.0050

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 379 de 788



 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 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M PEREIRA LIRA TRANSPORTES, CLAUDIO 

MOISES PEREIRA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, JOSÉ HENRIQUE 

DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714-b

 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 retro, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72827 Nr: 857-88.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO A. TEIXEIRA - ME, SEMILDO RODEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39714 Nr: 3067-54.2011.811.0050

 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): SANDRA REGINA ROSADO-ME, SANDRA 

REGINA ROSADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 782 Nr: 651-36.1999.811.0050

 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 BAMERINDUS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:346.829-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320

 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 petição de proposta de honorários, acostado em fls., requerendo o 

que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88414 Nr: 895-32.2017.811.0050

 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 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA LUDGERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88082 Nr: 692-70.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ALMEIDA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MARIA COPETTI - 

OAB:7.187/SC, MARCIA MARIA SMIELEVSKI - OAB:20.937/SC

 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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 13750 Nr: 701-86.2004.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR GALIASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 
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OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO T. DE 

MAEDA - OAB:20.912-PR

 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 o ilustre causídico Dr. MILTON DO 

PRADO GUNTHEN para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98976 Nr: 1555-89.2018.811.0050

 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: BDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-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 o ilustre causídico Dr. ROGERIO DE 

CAMPOS para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 

30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61657 Nr: 2661-96.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELANE RODRIGUES GUALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAVAN CONSTRUÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, HELIO ANTUNES BRANDÃO NETO - OAB:OAB/MT 9.490, 

MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 Vistos em correição,

Tendo em vista que a parte executada foi devidamente intimada acerca do 

bloqueio de f. 117-119 e manteve-se inerte conforme se vê às f. 127, 

DETERMINO a expedição de Alvará para liberação dos valores 

depositados pela parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68793 Nr: 2439-60.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Vistos em correição,

RETIFIQUE-SE a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

Em seguida, INTIME-SE o executado/requerido para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra com a obrigação de fazer, consistente na sentença 

de f. 31-33.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, via 

DJE, para manifestar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Sem prejuízo, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação acerca do item "d" de f. 59.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81210 Nr: 1476-81.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816/MT

 Em seguida, a MMª Juíza deliberou: “Vistos. Considerando que não houve 

a intimação do réu e de seu causídico, DESIGNO audiência para o dia 16 

de outubro de 2.018, às 17 horas. Proceda-se a atualização no Sistema 

Apolo. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69368 Nr: 2795-55.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL JOSÉ DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura como 

recuperando Maciel José do Nascimento, cujo regular andamento restou 

suspenso por força de decisão prolatada às f. 207.

Às f. 210-249, houve solicitação pelo Juízo da Vara única da Comarca de 

Brasnorte/MT de informações quanto a atual situação do recuperando.

O Ministério Público emitiu parecer às f. 252.

 No ponto, houve decisão prolatada às f. 254, cujo cumprimento resta 

pendente pela Secretaria Judicial.

Às f. 255, o Ministério Público requereu a regressão cautelar de regime e 

designação de audiência de justificação pela suposta prática de novo 

crime doloso por parte do reeducando.

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

DECIDO.

De início, determino seja fixada a respectiva traja de identificação na capa 

dos autos, haja vista se tratar de processo em que o réu encontra-se 

preso por feito distinto.

Com efeito, verifica-se que a ação penal sob código 98878 tramita perante 

o Juízo da Primeira Vara desta Comarca consoante consulta processual 

pelo sistema Apolo.

Assim, antes da decretação da regressão de regime, entendo necessária 

a prévia oitiva do reeducando, de modo que designo audiência de 

just i f icação para o dia ___21_____/__08____/2018,  às 

____18_____h___50______min, oportunidade em que o reeducando 

deverá comparecer acompanhado de seu Defensor.

Intime-se o reeducando e seu Defensor. Requisite-se a escolta do 

reeducando Maciel

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 381 de 788



 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 6965 Nr: 147-25.2002.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI BIAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEI BIAVA, Rg: 1.026.365, 

Filiação: José Salvador Pereira e Lourdes Elena Biava, data de 

nascimento: 30/04/1978, brasileiro(a), natural de Pato Branco-PR, 

solteiro(a), agenciador de cargas. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕS FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos em correição, etc.I – Compulsando os autos, 

verifico que o feito encontra-se em ordem.II – Aguarde-se o decurso do 

prazo retro concedido.III – Em seguida, certifique-se, tomando o escrivão 

as medidas necessárias para o prosseguimento da demanda e/ou, sendo 

o caso, voltando-me os autos conclusos para decisão em gabinete.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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 08 de agosto de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 19348 Nr: 3083-18.2005.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRA SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ULTRA SUPERMERCADO LTDA, CNPJ: 

0428186900102, Inscrição Estadual: 13.200.474-7. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕS FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: 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.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 08 de agosto de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98559 Nr: 1371-36.2018.811.0050

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOELMA BATISTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA SANTOS QUADROS, JOSIVALDO 

LUCIANO ALVES, FACEBOOK (DESAPEGA NOVOS & USADOS CNP)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi designada a data de 20 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 08:00 HORAS, para realização de audiência de reconciliação, CPP, art. 

520.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-51.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES (ADVOGADO(A))

JOSE MARCOS MACAUBAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

ELZO MARIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

8010283-51.2016.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE MARCOS MACAUBAS 

DOS SANTOS REQUERIDO: ELZO MARIANO DA SILVA Vistos. Conforme 

petição da parte autora, observo que é possível realizar a indicação de 

bem individualizado para bloqueio via sistema RENAJUD, com as 

informações que possui conhecimento, inclusive de ser o requerido 

taxista, pode por via própria diligenciar para localizar o bem para restrição, 

sendo atribuição da parte tal busca. Ademais, não comprovou que 

esgotou todas as possibilidades de encontrar, ao revés, pelas 

informações prestadas resta evidente que possui condições de localizar o 

bem. Assim, indefiro o pedido de buscas via sistema RENAJUD, devendo 

indicar o bem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 20 de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000935-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

CREDORES (RÉU)

Outros Interessados:

MARCO ANTONIO LORGA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000935-57.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Uma vez que já se oficiou diretamente à pessoa jurídica ENERGISA, 

justamente para que tomasse ciência da proibição da suspensão de 

fornecimento à Recuperanda, sem que, aparentemente, a ordem judicial 

fosse integralmente cumprida, INTIME-SE o Sr. Gerente local da 

concessionária de energia elétrica, pessoalmente, a fim de que proceda 

ao necessário para evitar o corte do serviço. No mesmo expediente, 

CONSIGNE-SE o prazo de 72 (setenta e duas) horas para que o Sr. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 382 de 788



Gerente, pessoalmente ou por meio da assessoria jurídica da 

concessionária, manifeste-se nos autos, confirmando o cumprimento da 

ordem. Em sendo noticiado o descumprimento, DETERMINO a imediata 

remessa de cópia das decisões e da prova da desobediência à autoridade 

policial, a fim de que apure a prática de eventual crime de desobediência. 

AGUARDE-SE o pagamento das parcelas atinentes às custas 

processuais. De resto, no que se refere ao pedido de divergência de 

crédito, consigna-se a necessidade de tais questões serem direcionadas 

diretamente à Administradora Judicial. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de agosto de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000971-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. (REQUERENTE)

J. E. S. (REQUERENTE)

A. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Autos nº 1000971-02.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

O pedido de antecipação de tutela merece acolhimento, vez que a 

Declaração Médica que o acompanha demonstra, ao menos em sede de 

cognição sumária, que a Interditanda necessita de cuidados em tempo 

integral e de auxílio nas atividades diárias por não ter capacidade para 

cuidar de si mesma. Da mesma forma, sabe-se que a demora na 

prestação jurisdicional pode oferecer a Interditanda consideráveis riscos 

de lesões. Assim, preenchidos os requisitos para a antecipação de tutela, 

NOMEIO os Srs. Jones Eugenio Schabach e Marta Sacheti como 

curadores provisórios de Isadora Sacheti Schabbach, mediante respectivo 

termo. CITE-SE, no mesmo mandado, a Interditanda, pessoalmente, para 

comparecer ao seu interrogatório, a ser realizado no dia 18 de setembro 

de 2018, às 15:00 horas de Mato Grosso. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 3 de julho de 

2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83845 Nr: 3172-23.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene de Oliveira Satelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olme Ivo Bellandi, Roseni Bellandi, Vilmar 

Bellandi, Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT, Paulo Romas Godinho - OAB:18.206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235, 

Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809, Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação juntado aos autos, conforme 

artigo 1.010, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70294 Nr: 3174-95.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI LINO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12.466-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32284 Nr: 2399-17.2010.811.0051

 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: Sergio Augusto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Marcelo 

Michel de Assis Magalhães - OAB:MG/91.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sue Ellen Baldaia Sampaio - 

OAB:11366/MT

 Certifico para os devidos fins que, apesar da parte haver sido 

devidamente intimada através de seu advogado, via DJE n.º 10243, 

publicado em 25/04/2018, para no prazo de 05(cinco) dias comprovar o 

recolhimento das custas processuais, este deixou transcorrer o prazo 

concedido sem qualquer manifestação nos autos.

 Maria de Fátima Sousa Alves Xavier

 Gestora Administrativa II

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125063 Nr: 3374-92.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROSUL MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Antunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Lermer Oliveira - 

OAB:33.312/BA, Dayse Lucia Santos Garcia - OAB:112.130/MG, ERICA 

MARTINS FONTES - OAB:52979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15 (quinze)dias, indicar bens 

disponíveis do executado, sob pena de devolução da presente missiva à 

Comarca deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84197 Nr: 3408-72.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Cereais Norte & Sul do Brasil EIRELI - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (QUINZE)dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30922 Nr: 1028-18.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Osvaldo Cirilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alécio Schenkel, Mercedes Barbieri Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 383 de 788



05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (FAZENDA SANTA ROSA), 

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 

avaliação e intimação, bem como para RETIRAR o Termo de Penhora e 

Certidão para Averbação de Penhora.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34078 Nr: 621-75.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo da Silva Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Autos n° 621-75.2011.811.0051 (34078)

Executivo de Pena

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de processo executivo de pena no qual figura como apenado 

Reginaldo da Silva Figueiredo, condenado a pena total de 08 (oito) anos de 

reclusão.

O apenado compareceu mensalmente a secretaria desse Juízo, conforme 

se verifica do controle de comparecimento.

 Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público não se 

opôs a decretação da extinção da pena restritiva de liberdade imposta ao 

recuperando, ante o seu cumprimento.

Era o necessário a relatar.

Analisando os autos, concluo que deve ser declarada extinta a pena 

imposta ao recuperando, em decorrência de seu cumprimento, devendo a 

Sra. Escrivã atentar-se para o disposto no artigo 202 da Lei 7.210/84.

Ante o exposto, DECLARO extinta a pena imposta ao reeducando 

Reginaldo da Silva Figueiredo, brasileiro, nascido em 06/01/1982, na 

cidade de Chapada dos Guimarães - MT, filho de Joaquim Pinto de 

Figueiredo e Cristina Jovita de Figueiredo, em decorrência do integral 

cumprimento da pena imposta.

 Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, feitas 

as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-53.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA (ADVOGADO(A))

METALURGICA DMETAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENILDO BRUNETTO - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA Certifico que, nos 

termos da legislação vigente, Ordem de Serviço 2/2013, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal requerer o que de direito, diante 

da certidão no ID: 14830010. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE LEMOS (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 27/08/2018 Hora: 15:20hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Jud. Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

MARCELA FROZZA PORT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001379-90.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Nos termos 

do art. 319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu Procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de trazer aos autos os documentos de ID 14667322 - p. 9/13 

(comprovantes de pagamento), de forma legível, visto que encontram-se 

inaptos para leitura, sob pena de indeferimento, conforme parágrafo único 

do art. 321 do Novo Código de Processo Civil. Após, sanada a omissão, 

volvam os autos conclusos. Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 14 de agosto 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-57.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEUDETI ALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010360-57.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Cuida-se de execução de título judicial/cumprimento 

de sentença em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento 

público que a Executada OI S/A está em recuperação judicial, em 

processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o 

qual foi deferido em 29 de junho de 2016. Igualmente, é cediço que foi 

realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo 

Oi, ora Executada, oportunidade em que foi aprovado o Plano de 

Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 

7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o 

Plano de Recuperação Judicial aprovado, o qual foi publicado em 

05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. 

Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi aprovado 

pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, 

todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 20/06/2016, nele 

incluídos foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, 

devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial. - DOS CRÉDITOS GERADOS DEPOIS DE 20.06.2016: 

Quanto aos créditos que possuem fato gerador posterior ao 

processamento da recuperação judicial, como no caso – trânsito em 

julgado em 04.04.2018-, considerados extraconcursais, deverão ser 

executados normalmente, nos termos dos artigos 67 e 84 da Lei 

11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas 

pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a 

despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, 

serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 384 de 788



provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão 

privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no 

limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da 

recuperação.” “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e 

serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, 

na ordem a seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos 

jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do 

art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a 

fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a 

ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” Portanto, na forma do artigo 513, 

§ 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito em execução, conforme pedido de 

ID 12920179. 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. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito Disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e www.recjud.com.br.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-73.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

ARLENE DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000253-73.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Cuida-se de execução de título judicial/cumprimento 

de sentença em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento 

público que a Executada OI S/A está em recuperação judicial, em 

processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o 

qual foi deferido em 29 de junho de 2016. Igualmente, é cediço que foi 

realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo 

Oi, ora Executada, oportunidade em que foi aprovado o Plano de 

Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 

7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o 

Plano de Recuperação Judicial aprovado, o qual foi publicado em 

05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. 

Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi aprovado 

pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, 

todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 20/06/2016, nele 

incluídos foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, 

devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial. - DOS CRÉDITOS GERADOS DEPOIS DE 20.06.2016: 

Quanto aos créditos que possuem fato gerador posterior ao 

processamento da recuperação judicial, como no caso – trânsito em 

julgado em 09.04.2018 -, considerados extraconcursais, deverão ser 

executados normalmente, nos termos dos artigos 67 e 84 da Lei 

11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas 

pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a 

despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, 

serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a 

provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão 

privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no 

limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da 

recuperação.” “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e 

serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, 

na ordem a seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos 

jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do 

art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a 

fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a 

ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” Portanto, na forma do artigo 513, 

§ 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito em execução, conforme pedido de 

ID 13058158. 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. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito Disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e www.recjud.com.br.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

KELLYTON ATOS DE CARVALHO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 09/10/2018 às 09h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LEAO MARINHO (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CAMPO VERDE - 

COOTRANSCAMPO (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 09/10/2018 às 09h40min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI ALVES DO CARMO (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 09/10/2018 às 10h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 
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comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26272 Nr: 369-43.2009.811.0051

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaura Maria Liborio Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para dar 

prosseguimento a presente execução/cumprimento de sentença, e, em 

consequência, determino a EXTINÇÃO desse feito, na forma acima 

mencionada.Havendo penhora nos autos, torno-a sem efeito, devendo ser 

expedido alvará de levantamento em favor da Executada.Intimem-se as 

partes, arquivando-se os autos em seguida.Sem custas e sem honorários 

advocatícios.Proceda-se as anotações estilares.P.I. Cumpra-se.Expeça-se 

o necessário.Às providências.Campo Verde-MT, 16 de agosto de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

KELLYTON ATOS DE CARVALHO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000943-34.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

da regularidade do contrato de prestação de serviços educacionais, a 

matrícula e frequência no curso pelo Requerente e que o débito cobrado é 

legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada 

entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do 

Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo da 

contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação designada, juntem todas as provas no tocante 

as alegações da Requerente. - Tutela de Urgência Como já pacificado pela 

doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e 

específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições 

excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que 

os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pelo 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à probabilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto possível o 

deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à 

probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão 

ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 

No que se refere ao periculum in mora, é fácil constatar que a 
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inadimplência das mensalidades poderá ocasionar a negativação do nome 

da Requerente em órgãos de proteção ao crédito, causando prejuízos ao 

Autor. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento 

do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito invocado. In casu, a 

Requerente alega em seu pedido inicial que em 13 de janeiro de 2018 

realizou prova de vestibular no curso de administração de empresas na 

faculdade Requerida, no polo de Primavera do Leste – MT. Assevera que 

não efetuou a matrícula porque faltavam o histórico escolar e os 

documentos pessoais necessários para a efetivação da matrícula. Por 

falta de condições financeira, não assinou o contrato de prestações de 

serviços. Alega o Requerente que em contato com a Requerida foi 

informado que há um débito no valor de R$2.431,97 (dois mil, quatrocentos 

e trinta e um reais e noventa e sete centavos), referente as mensalidade 

do curso que não frequentou. Na ocasião, a pedido da instituição, assinou 

termo de desistência da matrícula a qual não requereu. Ressalta que não 

frequentou as aulas e nem forneceu os documentos necessários para a 

efetivação da matrícula. Trouxe aos autos, a fim de comprovar suas 

alegações, o contrato de prestação de serviços educacionais (sem 

assinatura), o pedido de cancelamento da matrícula, o boleto de 

pré-matrícula, o extrato financeiro do débito. Logo, entendo verissímeis as 

alegações da Reclamante, merecendo acolhimento o pleito liminar, para 

que a Reclamante se abstenha de incluir o nome da Requerente em órgãos 

de proteção ao crédito. Por fim, advirto que o direito que aqui se 

reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas 

para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pelo 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pelo 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pela Reclamante, a fim de determinar que a Requerida se 

abstenha de incluir o nome da Requerente em órgãos de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito discutido no presente feito, até o deslinde 

da demanda. Indefiro o pedido de cancelamento da dívida, pois, cuida-se 

de matéria de mérito. A fim de bem cumprir a presente determinação 

judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente decisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência 

única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em 

caso de reiteração, posterior majoração. Designe-se nova audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde-MT, 20 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LEAO MARINHO (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CAMPO VERDE - 

COOTRANSCAMPO (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000944-19.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

no cadastro de inadimplente foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração de existência do negócio 

jurídico e que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações do Requerente. 

- Da Tutela de Evidência Como se sabe, por meio da tutela provisória, o 

legislador pretendeu mitigar os indesejados efeitos que o tempo pode 

impor aos litigantes. Assim, nos termos dos arts. 294 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, definiu as hipóteses de urgência nas quais se 

admitem a antecipação do próprio direito material pleiteado e, também, o 

deferimento de providências acautelatórias que garantam esse mesmo 

direito. No que mais de perto interessa ao presente feito, ao lado daquelas 

situações de urgência, cautelar ou antecipatória, o legislador arrolou como 

provisória também a tutela de evidência, a autorizar a pronta satisfação 
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dos interesses da parte, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de ilícito, naqueles casos previstos no art. 311 do novo Código 

de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável.” Importante ressaltar que são requisitos 

da tutela de evidência o requerimento da parte expondo as motivações de 

seu direito de maneira contundente e também a comprovação de evidência 

do direito material, ou seja, qualquer das circunstâncias de evidência 

enumeradas no artigo 311 do CPC. Entretanto, percebe-se pelo exame dos 

autos que o Autor não demonstrou efeticamente em qual das situações 

elecandas no artigo 311 CPC seu direito material se adequa, apenas 

formulou pedido genérico, sob o argumento que o débito encontra-se 

devidamente quitado e a Requerida protestou os títulos e, com base no 

artigo 311 e seus incisos, requer a concessão da tutela de evidência para 

a suspensão do débito em discussão. Assim, da leitura dos fatos 

expostos na inicial e em que pese a falta de especificação e 

fundamentação do Autor, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das 

causas ensejadoras para concessão da tutela de evidência. Portanto, 

impossível o deferimento da tutela de evidência pleiteada, ante a não 

ocorrência de qualquer das causas previstas no artigo 311 do CPC. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência aduzido pela parte 

Reclamante. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte 

promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 20 de agosto 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da parte Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar se o 

plano contratado pelo Requerente possuía acesso a todos os canais 

disponíveis. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação 

firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica 

da parte Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações da parte Requerente. - Antecipação da 

Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os 

pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos 

juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do 

juizado, sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado 

de forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que 

lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de verificar-se o 

preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do referido 

pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de 
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urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, 

os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão.” Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto não ser possível o deferimento do pedido 

liminar. Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à 

concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do 

direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de 

lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso dos 

autos, em suma, afirma o Requerente em 20.04.2018 contratou com a 

Requerida um pacote com todos os canais e a inclusão de dois pontos 

pelo valor de R$ 313,00 (trezentos e treze reais) mensais. Contudo, após 

a instalação dos serviços verificou que alguns canais estavam 

bloqueados, assim se descolou até a loja da Promovida, onde registrou 

uma reclamação e solicitou o cancelamento de seu contrato. Informa, 

ainda pagou uma taxa de adesão no importe de R$ 100,00 (cem reais) e 

que foi informado que esse valor seria devolvido no prazo de 15 (quinze) 

dias, entretanto até a presente data não foi ressarcido. Ao final, requer em 

sede de liminar a devolução na taxa de adesão no valor de R$ 100,00 

(cem reais). Por sua vez, in casu, entendo temerária a concessão da 

tutela pretendida, porquanto o Autor pede a devolução da taxa de adesão 

no valor de R$ 100,00 (cem reais) o que evidentemente, cuida-se de 

matéria exclusivamente de mérito, e não se mostra recomendável nessa 

fase inicial sem que seja possibilitado o contraditório á Promovida, razão 

pela qual a medida não se revela imprescindível a fim de evitar qualquer 

dano. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pelo 

Reclamante. DESIGNO NOVA DATA DE AUDIÊNCIA, DIANTE DA NÃO 

ANALISE DO PEDIDO LIMINAR HÁ TEMPO DE CITAR A RECLAMADA. 

CITE-SE a Reclamada para que compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 

20 da Lei 9.099/95. Intime-se a Reclamante para que também compareça à 

audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001455-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

FERNANDA PORTO CALDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001455-17.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar que 

o débito cobrado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de verificar-se o 

preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do referido 

pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de 

urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, 

os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 389 de 788



resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes 

pelos protestos em seu nome. É que o nome da Reclamante foi inscrito 

nesse cadastro de inadimplentes pela parte Requerida em 13.11.2017, 

consoante documento acostado aos autos no ID 14782969, e desde então 

a Reclamante falhou em não tomar qualquer medida para promover a 

exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais de nove meses a 

Reclamante convive com a inscrição, presume-se a inexistência de 

qualquer risco de lesão supostamente proveniente do tempo necessário 

para o pronunciamento judicial. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que ausente o 

requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Por fim, a Autora deverá 

comprovar o seu endereço ou, então, comprovar eventual vínculo, pois o 

comprovante acostado aos autos está em nome de terceiros. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde-MT, 20 de agosto de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-24.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS (ADVOGADO(A))

LUCIMEIRE FERREIRA BRAS POLLIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Numero do Processo: 1000836-24.2017.811.0051 Polo Ativo: LUCIMEIRE 

FERREIRA BRAS POLLIS Polo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Sentença. 

Vistos etc. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

LUCIMEIRE FERREIRA BRAS POLLIS contra BANCO DO BRASIL S.A 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva alega preliminar de impugnação da justiça gratuita e 

incompetência absoluta do Juizado Especial e valor da causa, no mérito 

afirma que agiu em seu exercício regular de direito em face da regular 

contratação, juntando contrato de renegociação, alega inexistência dos 

danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação e a condenação a litigância de 

má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar A preliminar em relação à justiça gratuita não merece 

acolhimento tendo em vista que o acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas, conforme autoriza o artigo 54 da Lei 9.099/95, 

restando prejudicada a preliminar suscitada. Já em relação à 

incompetência do Juizado Especial, referida tese não merece acolhimento, 

tendo em vista que dos autos constam documento suficiente para analise 

do mérito, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, restando 

prejudicada a preliminar suscitada. No tocante a preliminar do valor da 

causa, esta se confunde com o mérito e com ele será analisada, restando 

prejudicada a preliminar arguida. Rejeitam-se as preliminares. II – Do Mérito: 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Analisando os autos, verifica-se que a Reclamante pleiteia 

indenização por danos morais, sob a alegação de que na data de 

13.08.2014 foi fiadora da Empresa Ivadete Zurichta da Silva EIRELI em um 

contrato de abertura de crédito, ocasião em que após uma dificuldade 

financeira, a Empresa renegociou a divida em relação ao contrato que foi 

fiadora. Dessa renegociação, a Empresa pagou somente 05 parcelas, 

restando inadimplentes, motivo pelo qual o Banco Réu negativou seu nome 

e CPF referente ao Contrato nº 333.509.544. Como meio de prova da 

desconstituição da divida, junta contrato de renegociação da divida em 

anexo a inicial, alegando que depois de referida negociação o Banco Réu 

não poderia negativar seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

O Reclamado, em sua contestação, argumenta, em suma, a legalidade da 

negativação do nome da Reclamante, tendo em vista que foi 

expressamente pactuado a obrigação dos fiadores, em caso de 

renovação/prorrogação de dívida. – Da Fiança: Maria Helena Diniz[1], em 

sua conceituação do dito contrato, percebe o instituto da fiança sob a 

perspectiva do seu efeito na hipótese de descumprimento da obrigação 

primária. A promessa, portanto, seria aquela limitada ao cumprimento 

pessoal da obrigação em caso de inadimplemento do devedor. Do Código 

Civil Português não se extrai conceito focado na obrigação do fiador 

apenas na situação de descumprimento do negócio principal. Mais amplo, 

menciona a garantia da satisfação do crédito e, depois, a vinculação 

pessoal do fiador perante o credor[2]. Na esteira da legislação 

portuguesa, Menezes Leitão[3] reitera sobre a garantia dada pelo fiador ao 

cumprimento da obrigação do devedor e, também, sobre a 

responsabilização daquele, com seu patrimônio, a essa promessa feita. A 

tal direção aponta também alguma doutrina brasileira. Para Pontes de 

Miranda[4], ao descrever a finalidade do contrato de fiança apenas na 

situação de inadimplemento do devedor principal, o art. 1.481 do Código 

Civil então vigente apresentava conceito limitado. Mais do que o disposto 

na lei, a promessa do fiador abrangeria também evento diverso, referente 

ao adimplemento da obrigação pelo próprio devedor principal. Por garantir 

o cumprimento por terceiro, acabaria o próprio fiador vinculado a esse 

ato-fato jurídico do pagamento, de forma que poderia responder 

pessoalmente pela promessa feita. Mas o enfoque legal, limitado à fase de 
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exercício da garantia[5], ainda que das mais relevantes, seria 

consequência que não abrangeria todo o conteúdo da disposição de 

vontade feita pelo garante. Elaborando o conceito apresentado, 

Alessandro Segalla[6], defensor da teoria dualista da obrigação, 

decomposta em dívida e responsabilidade, conclui pela existência de nova 

modalidade de obrigação, a de garantia, ao lado daquelas de dar, fazer e 

não fazer. O fiador, então, num primeiro momento, reforçaria o 

cumprimento natural da obrigação primária, pelo próprio devedor, para só 

depois responsabilizar-se pessoalmente pela satisfação do direito de 

crédito. Mas, segundo Januário Gomes[7], seria incorreto concluir que, no 

conteúdo da prestação fidejussória, fosse possível encontrar alguma 

promessa de cumprimento de terceiro, evidentemente o devedor na 

relação primária. Se, por tal promessa (fraca), obrigasse-se o promitente 

apenas a tomar as diligências possíveis à prestação alheia, de logo se 

veria a incompatibilidade com a fiança, que só com isso não se 

contenta[8]. E, acaso a promessa alcançasse também a vinculação ao 

resultado (forte), seria ela independente da obrigação principal, 

revelando-se, por isso mesmo, garantia autônoma[9]. No mais, escorado 

em doutrina alemã, o precitado doutrinador discorda que a promessa do 

fiador se refira ao cumprimento daquela exata obrigação do devedor. 

Diferentemente, pelo método da acessoriedade, a promessa seria a de 

entregar prestação idêntica apenas sob a perspectiva econômica, não 

jurídica, à do devedor principal[10]. O fiador se vincularia ao credor, então, 

por dívida própria, apenas moldada pela primária, na relação interna. Eis o 

funcionamento da técnica da acessoriedade a serviço da garantia: ao lado 

da obrigação principal, que se quer assegurada, estabelece-se outra, 

agora entre o credor e o garante. Entre elas, há vinculação não só relativa 

à finalidade de uma em face da outra, mas também, e mais importante, ao 

menos na definição do modelo, à conexão do objeto de uma ao da outra. 

Molda-se, pois, o conteúdo da obrigação da fiança àquela tida por 

principal, de forma que, no inadimplemento, satisfaz-se o credor pela 

entrega de qualquer delas. No que já se faz evidente, a vantagem para o 

credor reside justamente no fato de a ele ser disponibilizada a garantia 

geral conferida pelo patrimônio também do fiador. De fato, o fiador tem 

vinculação a uma obrigação específica, que não se confunde com a 

primária, do devedor afiançado. Consignada em título diverso, e 

decorrente de causa própria[11], a prestação fidejussória tem contornos 

de tal forma peculiares que exigem existência diferenciada daquela 

garantida. Assim ocorre mesmo que considerada a influência gerada pela 

obrigação principal à acessória. Essa circunstância de a prestação de 

garantia conformar-se à garantida não impede que a ela se vincule 

pessoalmente o fiador, em relação apartada daquela principal. Não por 

outro motivo, se porventura satisfeito o interesse do credor pelo fiador, no 

exercício da garantia, permanece a obrigação do devedor, mas agora em 

face do garante, pelo expediente próprio da sub-rogação. Do exposto, 

destaca-se a fiança como garantia de natureza pessoal, por meio do qual, 

em negócio jurídico apartado, vincula-se terceira pessoa à entrega de 

prestação idêntica – não a mesma – à assumida pelo devedor. – Do Risco 

e da Proteção do Fiador: São fundamentos específicos do regime do 

contrato de fiança a acessoriedade, o fim de garantia e, no que mais de 

perto interessa ao tópico, a sua caracterização como negócio de risco[12] 

[13]. Não é incomum que, por sua proximidade ao devedor, o fiador se 

obrigue por dívida que lhe é estranha, sem que, para tanto, perceba 

contraprestação alguma. Com a percepção dessa característica de risco 

gratuito imposto ao fiador, o ordenamento impõe determinadas restrições 

ao negócio de fiança. Entre elas, a de, no Direito Brasileiro, exigir-se que a 

manifestação de vontade seja aposta por escrito. A regra é a do art. 819 

do Código Civil[14]. Também é nesse fundamento do risco, mas por viés 

oposto, que, no Brasil, vem sendo justificada a possibilidade de a 

aceitação da fiança pelo credor ser feita de qualquer forma[15]. É que, 

nessa situação, porque inexistente risco ao credor, que só ganha com a 

garantia, faltaria substrato lógico à solenidade formal. No mesmo sentido, 

aliás, a doutrina portuguesa[16], em criteriosa análise do precitado art. 

628/1 do Código Civil, a exigir forma apenas à fiança prestada. Para além 

disso, Pontes de Miranda[17] defende a eficácia da estipulação oral de 

qualquer restrição à fiança, desde que suscetível de prova. Da mesma 

forma, dispõe o precitado artigo sobre a forma de interpretação do 

contrato de fiança, sem admitir-se exegese extensiva. De logo já se 

adianta a pertinência de tal regra ao caso em tela. Para além disso, 

mostra-se como inequívoca manifestação da proteção legal aos riscos da 

fiança a causa de extinção desse contrato de garantia prevista no art. 

838, I, do Código Civil. É da lei não admitir que as alterações no negócio 

jurídico principal que tenham como consequência o agravamento do risco 

fidejussório sejam suportadas à revelia pelo fiador. Nessas hipóteses, a lei 

brasileira admite a liberação do garante (art. 838 do Código Civil), idêntica 

solução atribuída pelo Código Português, só acrescida da alternativa da 

caução (art. 648º). Eis a justificativa para a liberação do fiador que 

testemunhe a moratória concedida ao devedor: o prazo adicional pode 

permitir a depreciação da situação econômico-financeira do afiançado[18]. 

Tal circunstância se mostra danosa à posição do fiador em cenários 

distintos, desenhados conforme a atuação do credor e as particularidades 

do contrato. Numa primeira situação, na qual se tivesse o benefício de 

excussão, a insuficiência patrimonial prejudicaria o seu eficaz exercício 

pelo fiador, porque poderia ocorrer de não restarem bens suficientes do 

devedor para a nomeação. Na de renúncia àquele benefício, o fiador 

poderia não tirar o proveito esperado da sub-rogação. – Do Contrato de 

Fiança: De breve análise dos autos, vê-se, com clareza, a extinção 

daquela garantia pessoal ofertada pela Requerente Lucimeire Ferreira 

Brás, diante da expressa alteração da obrigação principal, originando-se 

compromisso diverso do que foi assumido pela Requerente, no papel de 

fiadora, configurando-se, assim, novação da dívida. Na verdade, ainda 

que a renegociação da dívida (novação) tenha sido celebrada durante o 

período de vigência do contrato principal, o fato de ter sido acrescentado 

mais duas dívidas distintas – contratos n° 88.178.843 e n° 43.166 – 

acabou por encerrar a obrigação da Reclamante, ora fiadora, em assumir 

o compromisso de pagamento do débito. Ora, a Reclamante se 

responsabilizou pela garantia da dívida assumida no contrato n° 

332.509.544, devendo, por consequência, se obrigar apenas ao 

pagamento deste. Entretanto, a partir do momento em que a obrigação 

estabelecida pelo devedor é alterada, por meio de um novo compromisso, 

notadamente pela inclusão de dois contratos distintos, gerando uma única 

forma de pagamento, conclui-se pela extinção da responsabilidade da 

fiadora, a qual, inclusive, não anuiu expressamente com a novação da 

dívida. Na realidade, na renegociação da dívida realizada pelo Reclamado 

e devedor principal, foram acrescentados outros débitos, os quais, caso 

fossem realmente cobrados da Reclamante, na figura de fiadora, 

configurariam como cobrança ilícita, já que superior e distinto ao valor 

assumido por ela. Ao revés, não se desconhece que a prorrogação do 

contrato ou renovação do contrato, por si só, podem obrigar a Reclamante 

da obrigação assumida. Contudo, como acima explanado, não é o caso 

dos autos, tendo em vista que foi gerada obrigação diversa da principal. É 

nesse contexto que incide o disposto na parte final do art. 819 do Código 

Civil Brasileiro. Na dúvida, não se admite interpretação extensiva do 

contrato de fiança, de forma que a limitação temporal aposta no contrato 

deve ser tida, ao menos para a garantia, como o término de todas as 

operações de descontos ajustadas pelos contratantes. Por consequência, 

considerando-se aquela característica da acessoriedade que faz moldar a 

obrigação fidejussória conforme a principal, tem-se aí também o término da 

obrigação de garantia. Dessa feita, tem-se que, por conta da alteração da 

obrigação estabelecida em contrato principal, extingue-se também a fiança 

ipso facto, de jeito que as obrigações diversas contraídas pelo contratante 

não podem vincular os fiadores. Por isso, conclui-se que, alterada – 

acrescentada a outros contratos para acordo – a dívida assumida no 

contrato principal, extingue-se de pleno direito o contrato de fiança, a qual 

estaria a depender sempre da anuência expressa do fiador. III – Do Dano 

Moral: A possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a Reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte Reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, causando-lhe evidente prejuízos. Isso porque, a 

Reclamante necessita de seu nome e CPF para realizar qualquer 

transação comercial, o que pode ser negado em virtude de possuir 
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restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO POR 

DÍVIDA PAGA – DANO MORAL – OCORRENTE – DANO IN RE IPSA – 

INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Observada a 

manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por 

tempo muito acima do legal, quase dois anos, mesmo com a dívida quitada, 

imperiosa a declaração de inexistência do débito, bem como do 

reconhecimento de dano moral in re ipsa, fixando-se o valor da 

indenização dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RELATÓRIO Egrégia 

Turma Recursal: Trata-se de recurso inominado visando a reforma da 

sentença, que julgou improcedente os pleitos da exordial, anotando que na 

própria peça de contestação a parte recorrida menciona que em 

22/12/2014 não tinha mais dívida e que teria pago os valores, não se 

justificando a existência de uma inscrição em um extrato datado de 

19/07/2016, com dívida anotado o vencimento em data de 27/04/2013, 

pugnando pelo provimento do recurso com a declaração de inexistência 

do débito e ainda em condenação em danos morais. Recurso Inominado 

nº.: 0063615-22.2016.811.0001 Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente(s): ROSA MARQUES DO VALE NETA Recorrido(s): 

LOJAS RIACHUELO S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 25/04/2017 ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 Em sede de contrarrazões o recorrido 

pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. VOTO Colendos pares: 

Em detida análise dos autos, realmente se observa pela própria leitura da 

peça de contestação que se narra que existia uma dívida e que tal fora 

devidamente quitada em data de 22/12/2014, fato verificado após o 

aviamento do recurso, bem como, noticiado em sede de própria recurso. 

Ou seja, se em 2014 não existia mais débito algum, como se explica que 

um extrato de negativação retirado em data de 19/07/2016 ainda constava 

a dívida com vencimento em data de 27/04/2013? Verifica-se de forma 

tranquila que passou a ocorrer a manutenção indevida do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, senão veja-se o trecho da 

contestação e ainda, na sequência a cópia do extrato de negativação: 

Trecho da Contestação: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 3 Extrato de Negativação: De forma clara se observa, 

inicialmente a inadimplência, porém, com o pagamento da dívida, como 

noticiado pelo próprio recorrido na peça de contestação em novembro de 

2014 teria procurado a mesma e saldado os débitos, nãos e justifica a 

observação de manutenção de dívida com vencimento para 27/04/2013, 

constando em extrato retirado em data de 19/07/2016, ou seja, quase dois 

anos após a sua inexistência. O dano moral neste caso é in re ipsa, não 

precisando demonstrar qualquer dano comprovado, pois ficar com o nome 

em cadastro de inadimplentes, com os valores pagos gera humilhação e 

angustia de se ver com uma pessoa que não honra os compromissos, 

devendo ser fixada a indenização condizente, com a observância dos 

limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como de recomposição 

ao ofendido e de caráter pedagógico ao ofensor, e, nesta esteira, fixo o 

valor da condenação em danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 4 levando-se em tempo o valor da negativação mantida (R$ 

117,36) e ainda o tempo de sua indevida manutenção. Por óbvio, deve ser 

declarada a inexistência do débito anotado de R$ 117,36. ISTO POSTO, 

conheço do recurso aviado e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, 

para: a)declarar a inexistência da dívida de R$ 117,36, devendo o Sr. 

Gestor de 1º Grau expedir ofício para a competente baixa; b)condenar o 

recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados pelo INPC a partir desta data e 

ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação ( ante a anterior 

existência de relação jurídica), até o seu efetivo pagamento; Diante do 

resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de 

custa processuais ou de honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95. É o voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – 

R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

636152220168110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

27/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). Reconhecida a existência do 

dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta 

grande dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto 

interno da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar 

de o Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente 

se fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo 

ter o dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente 

de matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé: Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entretanto, entendo que no 

caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Ao revés, conforme 

supramencionado, restou constatado o ato ilícito perpetrado pela 

Reclamada, o qual atingiu a honra da Reclamante, sendo totalmente 

plausível ingressar com a presente demanda. Assim, não há que se 

mencionar em litigância de má fé. V – Dispositivo: Por tais considerações, 

com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- 

Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito [1] Curso de direito civil 

brasileiro, p. 610: A fiança, ou caução fidejussória, vem a ser a promessa, 

feita por uma ou mais pessoas, de garantir ou satisfazer a obrigação de 

um devedor, se este não a cumprir, assegurando ao credor o seu efetivo 

cumprimento (CC, art. 818). Portanto, haverá contrato de fiança sempre 

que alguém assumir, perante o credor, a obrigação de pagar a dívida, se o 

devedor não o fizer. [2] Art. 627º, n. 1. O fiador garante a satisfação do 

direito de crédito, ficando pessoalmente obrigado perante o credor. [3] 

Garantias das obrigações, p. 95: A fiança é, por isso, uma garantia 

pessoal das obrigações, através da qual um terceiro assegura a 

realização de uma obrigação do devedor, responsabilizando-se 

pessoalmente com o seu património por esse cumprimento perante o 

credor. [4] Nas palavras do precitado autor: O fiador não promete pagar 

se o devedor principal não paga, nem promete pagar em lugar do devedor 

principal. Promete o adimplemento pelo devedor principal. Tratado de direito 

privado, tomo LXIV, p. 185. [5] Adotada, aqui, a sistematização de 
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BECKER-EBERHARD, acrescida e divulgada por JANUÁRIO GOMES, 

Assunção fidejussória de dívida, p. 394. [6] Contrato de fiança, p. 12. [7] 

Assunção fidejussória de dívida, p. 126. [8] Assunção fidejussória de 

dívida, p. 128. [9] Assunção fidejussória de dívida, p. 129. [10] Assunção 

fidejussória de dívida, p. 133. [11] JANUÁRIO GOMES, Assunção 

fidejussória de dívida, p. 131. [12] LEAL DE FIGUEIREDO, Contrato de 

fiança, p. 35; e JANUÁRIO GOMES, Assunção fidejussória de dívida, p. 

118. [13] Em Tratado de Direito Privado, tomo XLIV, p. 246, PONTES DE 

MIRANDA afirma que a unilateralidade do contrato de fiança faz um tanto 

aventurosa a operação de fiança. [14] Art. 819. A fiança dar-se-á por 

escrito, e não admite interpretação extensiva. [15] PONTES DE MIRANDA, 

Tratado de direito privado, tomo XLIV, p. 236; e LEAL DE FIGUEIREDO, 

Contrato de fiança, p. 83. [16] JANUÁRIO GOMES, Assunção fidejussória 

de dívida, p. 456; MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações, p. 96. [17] 

Tratado de Direito Privado, tomo XLIV, p. 247. [18] LEAL DE FIGUEIREDO, 

Contrato de fiança, p. 164.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (ADVOGADO(A))

STI MANUTENCAO, MECANICA E ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000503-38.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

pugnou pela desistência da ação (ID 14485918). Nos termos do Enunciado 

90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a extinção do 

feito em decorrência de pedido de desistência por parte do autor não 

depende da prévia manifestação do réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, na forma da lei. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Campo Verde-MT, 13 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 037/2017

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, NA FORMA DA LEI, E

Considerando que a servidora Luciane Judite Ramos Nessler de Souza, 

Auxiliar Judiciária, exercendo a função de Gestora Judiciária Substituta do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, matrícula 8684, 

usufruirá 10(dez) dias de férias no período de 10 a 19/09/2018 e 

compensatórias de direito adquirido nos dias 03, 04, 05 e 06/09/2018 e 20 

e 21/09/2018.

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora SILVANE MARLISE SCHEIG SANTANA, Técnica 

Judiciária, matrícula 12010, GESTORA JUDICIÁRIA SUBSTITUTA do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania no período de:

COMPENSATÓRIAS: 03, 04, 05 e 06/09/2018

FÉRIAS: 10 a 19/09/2018

COMPENSATÓRIAS: 20 e 21/09/2018

P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 20 de agosto de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Despacho

PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO

COMARCA DE CANARANA - MT

Processo Administrativo: 2803-56.2018.811.0029 - Código 68711

REQUERENTE: LUANA FATIMA LUCATELLI – MATRÍCULA 24000 – 

DISTRIBUIDORA, CONTADORA E PARTIDORA

 DEFERIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO: Concessão de 03 (três) meses de 

Licença Prêmio, relativa ao quinquênio de 17/07/2013 a 17/07/2018, 

condicionando o gozo conveniência do serviço público e à anuência da 

chefia imediata.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55028 Nr: 1280-77.2016.811.0029

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL ROLAMENTOS LTDA- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARCELO ZANELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 187917/2018

 Autos de Origem: 1280-77.2016.811.0029 - Código 55028

 Solicitante/Requerente: Mundial Rolamentos Ltda. – Epp

Solicitado/Requerido: Leandro Marcelo Zanelato

.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 187917/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 06 de novembro de 2018 às 12h30min 

(MT).

 CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 16 de agosto de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67115 Nr: 1570-24.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDO SCHELSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Inexistentes questões preliminares a serem analisadas e tendo em vista 

que as partes são legítimas e estão regularmente representadas dou o 

feito por saneado.

Designo audiência de instrução para o dia 26/09/2018 às 15h10min 

(horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.
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 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58729 Nr: 240-26.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arno Volnei Guntzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floresta Máquinas Agrícolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 104757/2018

 Autos de Origem: 240-26.2017.811.0029 - Código 58729

 Solicitante/Requerente: Arno Volnei Guntzel.

Solicitado/Requerido: Floresta Máquinas Agrícolas.

 .

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 104757/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 17 de outubro de 2018 às 12h30min 

(MT).

 CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 16 de agosto de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 15753 Nr: 1461-93.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Corrello Sobrinho & Cia Ltda, Jair Corrello 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro a busca de ativos financeiros em nome do executado por 

intermédio do BACENJUD, pois entendo ser a ordem do art. 835 do CPC 

relativa, pois a sua leitura tem que ser harmonizada aquela ordem com o 

disposto no art. 854, do CPC, que visa garantir efetividade ao direito do 

credor, através do mais fungível dos bens – dinheiro.

 Ademais, a disposição do art. 854, se harmoniza com o disposto no art. 

805 do CPC, evitando que formas mais onerosas, como a penhora de 

outros bens seja realizada.

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 

sistema do BACENJUD, na conta do executado (a), no valor de R$ 

98.731,51 (noventa e oito mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e 

um centavos).

 A pretensão encontra amparo no disposto no artigo 854, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, que expressamente trata sobre o tema:

 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

 Como se observa do dispositivo a penhora ocorrerá sem ciência prévia 

da parte executada, naturalmente afim de que esta não venha a frustrar a 

eficácia da medida. Tal restrição de ciência naturalmente se estende a 

todo e qualquer pessoa que por ventura queira acesso aos autos pelo 

prazo necessário à resposta do pedido de bloqueio de valores. Fosse de 

outra forma restaria ferida a intenção normativa de proteção do 

exequente/credor, pois qualquer pessoa, um advogado ou um cidadão 

comum poderia ter acesso aos autos no interesse da parte 

executada/devedora, situação não pretendida pelo escopo da norma.

 Assim, necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos autos, até 

a resposta da penhora eletrônica (BacenJud).

 Aguardem-se os autos em gabinete a juntada da resposta da penhora 

on-line.

 Havendo o bloqueio frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do 

art. 854, §2º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

 Findo o prazo sem que haja manifestação da parte interessada, 

certificado nos autos, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

requerendo o que de direito.

 Sendo a informação negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 23601 Nr: 1410-77.2010.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Remi Terezinha Schneider Darui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT, Milton Batista Pedreira - OAB:7522/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 16.988, 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

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária do 

Executado, no exato montante do débito atualizado às fls. 631/633.A 

pretensão encontra amparo no disposto no artigo 854, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, que expressamente trata sobre o tema: “Art. 

854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.Como se observa do dispositivo a penhora ocorrerá sem 

ciência prévia da parte executada, naturalmente afim de que esta não 

venha a frustrar a eficácia da medida. Tal restrição de ciência 

naturalmente se estende a todo e qualquer pessoa que por ventura queira 

acesso aos autos pelo prazo necessário à resposta do pedido de bloqueio 

de valores. Fosse de outra forma restaria ferida a intenção normativa de 

proteção do exequente/credor, pois qualquer pessoa, um advogado ou um 

cidadão comum poderia ter acesso aos autos no interesse da parte 

executada/devedora, situação não pretendida pelo escopo da 

norma.Assim, necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos 

autos, até a resposta da penhora eletrônica (BacenJud).Aguardem-se os 

autos em gabinete a juntada da resposta da penhora on-line.Em caso de 

bloqueio de valores, intimem-se as Partes.Não havendo a penhora em 

aplicações financeiras, vistas à exequente.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64248 Nr: 3392-82.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP, DIRCEU 

OSTROSKI, JOEL SEBASTIÃO BERNARDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B, FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - OAB:OAB/DF 

21.822, PAULO CEZAR MARCON - OAB:OAB/DF 27.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 
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sistema do BACENJUD, na conta dos executados, no valor de R$ 

296.278,65 (duzentos e noventa e seis mil e duzentos e setenta e oito 

reais e sessenta e cinco centavos). A pretensão encontra amparo no 

disposto no artigo 854, caput, do Novo Código de Processo Civil, que 

expressamente trata sobre o tema: “Art. 854. Para possibilitar a penhora 

de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento 

do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Como se 

observa do dispositivo a penhora ocorrerá sem ciência prévia da parte 

executada, naturalmente afim de que esta não venha a frustrar a eficácia 

da medida. . Fosse de outra forma restaria ferida a intenção normativa de 

proteção do exequente/credor, pois qualquer pessoa, um advogado ou um 

cidadão comum poderia ter acesso aos autos no interesse da parte 

executada/devedora, situação não pretendida pelo escopo da norma. 

Assim, necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos autos, até 

a resposta da penhora eletrônica (BacenJud). Aguardem-se os autos em 

gabinete a juntada da resposta da penhora on-line. Havendo o bloqueio 

frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do art. 854, §2º e 

seguintes, do Novo Código de Processo Civil. Findo o prazo sem que haja 

manifestação da parte interessada, certificado nos autos, intime-se a 

parte exequente para que se manifeste requerendo o que de direito. 

Sendo a informação negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52359 Nr: 2997-61.2015.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSICLER AUXILIADORA DA CRUZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente a providenciar o comprovante de recolhimento da 

diligência do oficial de Justiça, tendo em vista que a petição (documento 

69069), protocolizada em 10/08/2018 não se fez acompanhar do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63816 Nr: 3140-79.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49690

 1Autos nº. 3140-79.2017.811.0029 (63816)

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de alteração da medida cautelar de proibição de se 

ausentar da comarca sem prévia autorização, buscando que a 

autorização seja necessária somente quando for se ausentar da comarca 

por mais de 08 (oito) dias, (170/171).

Em manifestação, o Ministério Público requereu o indeferimento do pedido, 

(fls. 172).

Para tanto, referido pedido não merece prosperar.

No caso dos autos, o requerente/réu responde ação penal pela pratica do 

crime homicídio qualificado, devendo-se levar em consideração os graves 

fatos que estão sendo apurados.

Somando-se a isso, as medidas cautelares diversas da prisão impostas 

merecem ser mantidas para assegurar a instrução criminal, a produção da 

prova e a aplicação da lei penal.

No mais, conforme dispõem os artigos 319 e 320 do Código Processo 

Penal, poderão ser impostas medidas cautelares diversas da prisão, 

dentre elas a proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência 

seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução, esta já 

aplicada ao acusado, conforme se verifica às fls. 125.

Ainda, diferente do que alega o requerente/réu, a primeira fase processual 

ainda não se findou.

Desta forma, considerando a necessidade de assegurar a instrução 

criminal, a produção da prova e a aplicação da lei penal, mantenho a 

cautelar outrora aplicada como lançada.

Por fim, DESIGNO audiência de interrogatório para a data de 05 de 

setembro de 2018, às 12h50min (horário oficial do MT).

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 09 de agosto de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64672 Nr: 3672-53.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LAZAO LTDA - ME, 

HELTON FORTES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/GO 21.593, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT- 

11546 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 188476/2018

 Autos de Origem: 3672-53.2017.811.0029 - Código 64672

Solicitante/Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissao de 

Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu.

Solicitado/Requerido: Trasnportadora Lazão Ltda – Me

Solicitado/Requerido: Helton Fortes de Menezes.

.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 188476/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 18 de outubro de 2018 às 15h30min 

(MT).

 CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 16 de agosto de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67927 Nr: 2207-72.2018.811.0029

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REINOLDO BAYERLER, CLEOMAR DANELUZ 

BEYERLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR RODRIGUES PELUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17804/A, Tiago Jalil Gubiani - OAB:79.193/RS, 

Wellington Gabriel Zuchetto Barros - OAB:64.990/RS, Wellington 

Pacheco Barros - OAB:6.103/RS, Wesley Vanzella Barros - 

OAB:88.867/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 188346/2018
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 Autos de Origem: 2270-72.2018.811.0029 - Código 67927

 Solicitante/Requerente: José Reinoldo Bayerler

Solicitante/Requerente: Cleomar Daneluz Bayerler

 Solicitado/Requerido: Jair Rodrigues Peluffo

.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 188346/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 17 de outubro de 2018 às 16h30min 

(MT).

 CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 16 de agosto de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49126 Nr: 1275-89.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocimar Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Inexistentes questões preliminares a serem analisadas e tendo em vista 

que as partes são legítimas e estão regularmente representadas dou o 

feito por saneado.

Designo audiência de instrução para o dia 26.09.2018 às 14h10min 

(horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56797 Nr: 2350-32.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Paczkoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requer a desistência da 

ação (fls. 227).

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela parte e por 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Cancele-se a audiência anteriormente aprazada.

Sem custas, vez que a presente ação tramita sob os pálios da justiça 

gratuita.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

 Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000298-75.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO MAZZUTTI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000298-75.2018.8.11.0029. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU RÉU: JOSE FERNANDO 

MAZZUTTI Vistos, 1. Trata-se de procedimento monitório. 2. Compulsando 

os autos, observa-se que o pedido se encontra formulado em termos e há 

prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 3. Cabível, no 

caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702 

todos do NCPC. 4. Cite-se, para cumprir a obrigação referida na petição 

inicial ou oferecer Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob 

pena de revelia e de conversão automática do procedimento em e 

executivo, lastreado em título judicial. 5. Cumprida a obrigação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ficará o Requerido dispensado do pagamento de 

custas processuais (art. 701, § 1º do CPC) e fixados os honorários 

advocatícios em 5% do valor da causa (art. 701, “caput”). 6. Advirta-se o 

Requerido que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte 

autora e comprovando o depósito de trinta por cento do valor cobrado, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês 

(CPC, art. 701, § 5º c/c. art. 916). 7. Advirta-se o Requerido de que 

qualquer manifestação nos autos deverá ser apresentada por patrono 

regularmente constituído nos autos. 8. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana-MT. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000298-75.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO MAZZUTTI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador, para que providencie o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000282-24.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. O. C. (EXEQUENTE)

A. C. D. S. (ADVOGADO(A))

V. M. D. O. (EXEQUENTE)

V. D. O. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000282-24.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA COTTICA, VALESKA DE 

OLIVEIRA COTTICA, VERUSKA MACHADO DE OLIVEIRA EXECUTADO: 

SEVERINO JOSE COTTICA Vistos, 1. Iintime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a devida guia de 

recolhimento das custas judiciais pertinentes à distribuição da ação, bem 

como o comprovante de pagamento, nos termos do art. 485, I, do Novo 

Código de Processo Civil. 2. Em caso de inércia quanto ao recolhimento 

das custas judiciais, certifique-se e conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Canarana-MT. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000300-45.2018.8.11.0029
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sergio Vilas Boas (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Canarana 2º Vara 

Referência: autos n.º 1000300-45.2018.8.11.0029 AUTOR: MARCOS 

ROBERTO Vistos etc. Em que pese à declaração de hipossuficiência do 

autor, a efetiva impossibilidade em suportar as despesas do processo 

deve ser demonstrada através de documentos, quando pela própria 

natureza da ação e dos fatos narrados na inicial não se extrai a 

presunção de miserabilidade da parte. Isso porque o parágrafo único, do 

art. 2º da Lei 1060/50, deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV do art. 5º, 

da Constituição Federal, que prevê que "o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 

Assim, intime-se o autor para, no prazo de quinze dias, juntar aos autos 

documentos comprobatórios acerca de sua situação econômica, inclusive, 

quanto às despesas básicas suportadas, sob pena de indeferimento do 

benefício pleiteado. Intime-se. Canarana, 14 de agosto de 2018 Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20284 Nr: 1011-82.2009.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irena Bogacki Londero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitorino da Silva, Raimundo Vitorino da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iracildo Pereira de Carvalho - 

OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:8739-A

 Nos termos da legislação vigente, do item 15.1 do Provimento nº 

056/2007-CGJ e ante ao pedido formulado às fls. 234, aguarde-se o prazo 

de suspensão por 180( cento e oitenta) dias . Decorrido o prazo intime-se 

o Requerente para que se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65344 Nr: 352-58.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Porém, ante a alegação do requerente de que no momento não dispõe de 

recursos financeiros para arcar com o pagamento das despesas 

processuais, DEFIRO o pagamento das custas judiciais ao final do 

processo. Anote-se na capa que as custas processuais serão pagas ao 

final do trâmite do presente feito.Considerando a instalação do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente 

comarca, encaminhem-se os autos à conciliação, observando-se o 

disposto no artigo 334, do Novo Código de Processo Civil.Após, cite-se e 

notifique-se a parte requerida de todo o teor da presente ação, bem como 

para que compareça perante este juízo, desta Comarca, na referida 

solenidade, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais.Intime-se, o requerente, para que compareça a 

solenidade aprazada. Anotando-se que, em não havendo conciliação o 

prazo para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência.Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-84.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS (ADVOGADO(A))

NICHOLAS PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000181-84.2018.8.11.0029. REQUERENTE: NICHOLAS PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos, etc. 

Antes de analisar o pedido liminar, determino a intimação da parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para que junte aos autos o parecer técnico 

do equipamento da empresa Requerida. Após, imediatamente conclusos. 

CANARANA, 07 de agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83065 Nr: 2440-55.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hotel Turismo Ltda, Jayne Sandra Goebel, 

Edela Iespsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 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 a parte 

exequente para manifestação acerca do pedido de liberação do valor 

penhorado, conforme fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31627 Nr: 1027-51.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Bonhardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte exequente, devidamente intimada a manifestar-se 

acerca da Certidão de fls.161, veio aos autos por meio da petição de 

fls.164/165, entretanto, nada disse referente ao conteúdo da mencionada 

certidão, ou seja, sobre o fato da situação cadastral da parte exequente, 

junto a receita federal, encontrar-se suspensa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 61833 Nr: 1618-71.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ambrolino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte exequente, para manifestação, no prazo legal, acerca da 

impugnação apresentada pelo executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32207 Nr: 1598-22.2009.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dibens Leasing S/A. Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marion Câmara Espíndola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A, 

Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve no feito tentativa de autocomposição, 

com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se o feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para tentativa de 

composição amigável entre as partes, a considerar sobretudo que o 

veículo objeto da pretensão foi apreendido nestes autos e nos autos da 

ação correspondente há valores depositados.

 Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, “caput”, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35461 Nr: 1175-28.2010.811.0024

 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): Manoel Francisco de Paula.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Oliveira 

Guimarães Junior - OAB:5959, Leonardo Luiz Nunes Bernazzolli - 

OAB:OAB/MT 10.579

 Vistos, etc.

 Atendendo à manifestação do órgão ministerial, afasto a preliminar de 

ofensa ao contraditório, em decorrência da suposta ausência de 

notificação prévia, já que, nos termos em que levantada, a referida 

preliminar se confunde com o mérito da pretensão, devendo ser analisada 

quando do julgamento do feito.

 Fixo como pontos controvertidos da lide: 1) a verificação do desmate na 

área de propriedade do autor; 2) se houve prévia autorização ambiental 

para a realização do referido desmate e 3) a extensão dos danos 

ambientais porventura existentes.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provar os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

 Ademais e, por fim, cumpram-se as determinações de fl. 138/139, 

intimando-se o Sr Perito, para que apresente proposta de honorários e 

demais providências ali determinadas, necessárias para a produção da 

prova pericial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30193 Nr: 333-82.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes, Maria Francisca Rasqueri 

Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liberti Rodrigues de Souza, Eliana Sazzio de 

Souza, Sebastião Pereira do Lago, Francisco de Macedo Netto, Iraci 

Carvalho do Lago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581-MT, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - 

OAB:OAB/MT 9.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se ter sido juntado aos autos memorial 

descritivo da área (fl. 25/27), contudo não há certificação por parte do 

INCRA, já que, neste ponto, no documento apresentado não consta a 

necessária certificação. Assim, merece acolhimento a manifestação do 

Estado de Mato Grosso. Portanto, intimem-se os autores para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresentem o referido memorial, bem como 

juntem aos autos os documentos necessários para a realização do estudo 

cadastral, a ser realizado pelo INTERMAT.

 Deverá também, no prazo assinalado, comprovar o requerimento do 

referido estudo cadastral, cujo pedido deverá ser instruído com a 

documentação necessária. Esclareço que o documento de fls. 43/44 não 

supre a necessidade do referido estudo cadastral, já que nele consta 

nome de pessoa diversa dos autores da demanda.

 Ressalto que a não apresentação dos referidos documentos, ensejará na 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Com a juntada da documentação acima descrita, dê-se vistas ao Estado 

de Mato Grosso.

 Posteriormente, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32409 Nr: 1796-59.2009.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulmar Floriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emilio Minarini Neto, Reinaldo Minarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Alves Barbosa - 

OAB:4945MT, Jorge Botega - OAB:1984 - MT, RICARDO PORTEL 

MARTINS - OAB:9363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INFANTINA 

MARTINS - OAB:10177, Claudia Infantino Martins - OAB:10177

 Vistos, etc.

 Diante do fato de terem as partes convencionado em audiência realizada, 

às fls. 172/173, que a análise do pedido liminar apenas se daria após a 

realização de perícia, bem como considerando o teor do ofício do 

INTERMAT (fls. 273/274), informando a impossibilidade de realização do 

referido ato, algumas providências são necessárias, sobretudo a 

considerar que o feito tramita há mais de 9 (nove) anos, revogo, em parte 

a decisão de fls. 172/173, para considerar dispensada, por ora, a perícia, 

dada a impossibilidade de sua realização.

 Logo, por razões de economia processual, determino, desde já, seja 

realizada constatação ‘in loco’ por meio de oficial de justiça, com a 

finalidade de verificar o efetivo exercício da posse sobre a área e de 

eventual turbação da posse, conforme narrado na inicial, devendo para 

tanto ser elaborado auto circunstanciado, o qual deverá ser instruído com 

reproduções fotográficas do local e demais elementos que se fizerem 

necessários.

Esclareço que, em momento adequado, poderá ser realizada a referida 

perícia, acaso necessária ao deslinde do feito.

 Com a juntada do referido auto, intimem-se as partes para que, 

manifestem sucessivamente no prazo de 15 (quinze) dias.

 Posteriormente, venham os autos conclusos para análise do pedido 

liminar e saneamento do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33187 Nr: 2023-83.2008.811.0024

 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: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 398 de 788



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwarz de Mello

 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: Rosane Costa Itacaramby - 

OAB:8755/MT

 Diante do exposto, afasto as preliminares levantadas e, 

consequentemente, declaro saneado o presente feito. Não havendo 

outras questões processuais pendentes, declaro saneado o processo. 

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.Não sendo a hipótese de 

julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

Posteriormente, venham os autos conclusos para análise, conforme art. 

370 do CPC. Fixo como pontos controvertidos: a) a ausência ou não de 

prestação de contas do objeto do Convênio n° 003/2008; b) sobre quem 

recairia a responsabilidade de prestar as referidas contas; c) o fato 

alegado na inicial de o requerido não ter apresentado ao futuro gestor a 

documentação referente à prestação de contas e d) a extensão dos 

danos causados pela suposta omissão do requerido. Certifique-se 

eventual silêncio. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38213 Nr: 637-13.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeu Pereira de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, Jair Klasner - OAB:16142

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 64, §1° do CPC c/c art. 2° da 

Lei n° 12.153/09 declaro a incompetência absoluta deste Juízo e a declino, 

ex officio, para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Chapada dos Guimarães. Intime-se.Preclusa a decisão, redistribua-se a 

ação na forma da Resolução n° 04/2014-TP com as baixas e anotações 

necessárias na distribuição do sistema Apolo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36041 Nr: 1918-38.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza, Renato de Souza Sobrinho, 

Viviane Ferreira da Luz, Maria Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Alves dos santos, Rosilda Maria da 

Silva santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: leila Maria de Almeida - 

OAB:9235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos e a matrícula originária, verifico que, de fato, o 

imóvel está localizado nesta Comarca, portanto, local do foro do imóvel e 

este o competente para julgar a ação.

Todavia, ao verificar os autos, diante do poder geral de cautela, prudente 

que os autores juntem aos autos termo de inventariante; inventário a fim 

de demonstrar a propriedade do imóvel; matrícula atualizada do imóvel; 

certidão de casamento atualizada que conste o divórcio, uma vez que na 

certidão de óbito consta a "de cujus" como casada e o imóvel foi adquirido, 

pelo que se tem, em março de 1.958, o óbito em setembro de 1.958 e a 

transcrição no Registro Imobiliário em novembro do mesmo ano. Portanto, 

fixo o prazo de 30 dias para as providências quanto aos aludidos 

documentos.

Após, certifique-se e retornem-me os autos à conclusão para análise.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64684 Nr: 707-25.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilson Mendes Araújo

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 79.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65710 Nr: 1532-66.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Williamson Mora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Danilo Ribeiro de Novais 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Williamson Mora - 

OAB:148.091, Gimena Cristina Albrecht - OAB:166.099

 Nos termos do Art. 152, VI, do Código de Processo Civil, Art. 3° do Código 

de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, 

remeto estes autos para seja intimado(a) o(a) advogado(a) do(a) 

acusado(a) para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais 

escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67402 Nr: 2837-85.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geosolo - Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Biral de Freitas - 

OAB:12678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198 - MT, JOSE DE DEUS LIMA - OAB:16724/O

 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 

para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67006 Nr: 2503-51.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eden Da Silva Pulcherio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Rezende Imóveis ME, Fernando 

Andrade Valdasca, Jonas Adriano Voôs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Costa - OAB:11399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000729-27.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DA MATA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000729-27.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Nota-se da inicial e dos documentos que a acompanham não 

terem sido recolhidos os valores das custas processuais, tampouco há 

pedido de justiça gratuita. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

do advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos comprovante de recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, em razão do 

cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). II. 

Advirto ao autor a necessidade de vinculação da referida guia aos 

presentes autos, conforme determina o art. 2°, ‘caput’, do Provimento n° 

22/2016-CGJ. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se Chapada 

dos Guimarães/MT, 17 de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000592-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CIDRIM ENRIQUEZ GARCIA (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA SVERSUT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimação do advogado do 

requerente, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

depósito de diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 

07/2017-CGJ, emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: (www.tjmt.jus.br) e posteriormente 

juntar guia/comprovante de pagamento aos autos. Chapada dos 

Guimarães, 20 de agosto de 2018. Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 3301-1033, 

3301-1236

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000622-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THAISA COMAR (ADVOGADO(A))

BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGRICOLAS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BITTAR TROCHMANN (REQUERIDO)

CINTIA NARA COMASSETTO TROCHMANN (REQUERIDO)

ANA MARIA MORSOLETTO TROCHMANN (REQUERIDO)

RICARDO MONSOLETTO TROCHMANN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) do 

requerente, Via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

depósito de diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 

07/2017-CGJ, emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando a guia 

ao processo e posteriormente juntar guia/comprovante de pagamento aos 

autos. Chapada do Guimarães, 20 de agosto de 2018. Ivanete Loverde 

Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - 

TELEFONE: (65) 33011033- 3301-1236

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000569-02.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LAERCIO SOARES MADEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NALDO WIEGERT (REQUERIDO)

OTAVIO POLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimação do advogado do 

requerente, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

recolhimento das custas processuais, bem como o recolhimento de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: (www.tjmt.jus.br) vinculando a guia ao processo e 

posteriormente juntar guias/comprovantes de pagamentos aos autos. 

Chapada dos Guimarães/MT, 20 de agosto de 2018. Ivanete Loverde 

Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - 

TELEFONE: (65) 33011033 / 3301-1236

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000389-83.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE BRITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimação do(s) advogado(s) do 

requerente, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

depósito de diligências do Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 

07/2017-CGJ, emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando a guia 

ao processo e posteriormente juntar guia/comprovante de pagamento aos 

autos. Chapada dos Guimarães/MT, 20 de agosto de 2018. Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033 / 3301-1236

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72295 Nr: 1182-44.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdM, UGRdS, WSdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ferreira Alegria - 

OAB:9996/MT, Juliano Dias Correa - OAB:11583

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os Denunciados via DJE, para no prazo de prazo de 

5 (cinco) dias, apresentar os memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97410 Nr: 4619-25.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander ( Brasil ) S/ A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Zampieri Filho, Maria Aparecida de 

Oliveira, Marcos Antonio Mendes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo de prazo 
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de 15 (cinco) dias, manifestar quanto a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104172 Nr: 1512-36.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL CREDITS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 5 dias informar endereço atualizado da parte requerida, 

tendo em vista que a Carta de Citação expedida anteriormente foi 

devolvida.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000759-62.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE CAPOCCI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000759-62.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de LUIZ HENRIQUE CAPOCCI, pelos motivos 

narrados na inicial. Antes do recebimento da exordial, a parte autora 

manifestou pela desistência da ação. É relatório. DECIDO. Analisando os 

autos, observa-se que a parte autora postulou pela desistência da 

demanda, antes mesmo de ser recebida. DISPOSITIVO. Desta feita, 

HOMOLOGO a desistência da presente ação para os fins do artigo com 

fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço 

com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Custas quitadas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com 

as anotações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães/MT, 17 de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010669-96.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da certidão de 

ID:14828474, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 17 

de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010199-36.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

CLARO S/A (EXEQUENTE)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ANESIA AUXILIADORA FERREIRA DO CARMO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da certidão de ID: 

12276388, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 18 

de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-15.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIA DE MOURA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca do despacho ID: 

1118069, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 18 de 

agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010153-81.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI GOMES MACAUBA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovida da sentença prolatada nos 

autos ID 9862065, para, querendo, apresentar recurso no prazo legal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 18 de agosto de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010435-56.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LISIANE VALERIA LINHARES (ADVOGADO(A))

MINERACAO SERRA MORENA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente/exequente para se 

manifestar nos presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca do 

despacho ID 9943579, requerendo o que de direito. Chapada dos 

Guimarães-MT, 18 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010385-54.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEY RODRIGUES CARDOZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSIEL FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OSIEL FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 9933924, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 19 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010351-89.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

JOSEFINA COSTA MACHADO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes para se manifestarem nos presentes 
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autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da certidão da contadoria - ID 

13065412, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 19 

de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010231-70.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA DE SOUZA CRISTO (EXEQUENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da petição do 

executado ID 10930199 e seguintes, requerendo o que de direito. Chapada 

dos Guimarães-MT, 19 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000583-20.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA MARIA ELOY PAIXAO OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da certidão de 

decurso de prazo para a executada - ID 14831454, requerendo o que de 

direito. Chapada dos Guimarães-MT, 19 de agosto de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para 13/09/2018 Hora: 13:45 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 19 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-24.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSIAS DA SILVA VIDAL (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da certidãode 

decurso de prazopara o executado - ID 12201393 , requerendo o que de 

direito. Chapada dos Guimarães-MT, 19 de agosto de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000312-45.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (EXEQUENTE)

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA RODRIGUES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente/exequente para se 

manifestar nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da 

certidão de decurso de prazo para a executada - ID 11196446 , 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 19 de agosto de 

2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010465-86.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

ALBERTINO MANOEL FONSECA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS CESAR MESQUITA (ADVOGADO(A))

SOMEL ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente/exequente para se 

manifestar nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco), dias acerca da 

certidão de decurso de prazo para o executado - ID 12276245, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 19 de agosto de 

2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-46.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI (ADVOGADO(A))

MARIA SILVIA AMICUCCI SOARES MARTINS (REQUERENTE)

OSCAR SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para 11/09/2018 às 13h:45min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 20 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76399 Nr: 3003-83.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio da Cunha Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 Vistos, etc. I. Depreque-se a oitiva das testemunhas Cristiano Batista 

(para Várzea Grande, fl. 94), José Carlos dos Santos (para Campo Verde, 

fl. 93) e o Policial Militar Wallace Silva (para Cuiabá, fl. 93). II. Homologo a 

desistência da testemunha Robison Nascimento. III. Com o retorno das 

missivas encerro a instrução e determino que as partes sejam intimadas 

para apresentarem alegações finais, vindo-me após conclusos para 

sentença. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001236-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA ALVES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001236-33.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLAUDINEIA 

ALVES DA SILVEIRA Vistos. Verifica-se que a petição inicial não atendeu 
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ao disposto no art. 292 do Novo Código de Processo Civil, pois que a parte 

autora atribuiu o valor de R$ 4.311,03 (quatro mil, trezentos e onze reais e 

três centavos) à causa, sendo que o proveito econômico esperado 

(representativo da dívida vencida e vincenda) corresponde à R$ 

32.836,21 (trinta e dois mil oitocentos e trinta e seis reais e vinte e um 

centavos). Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial, retificando o valor da causa e 

procedendo com a complementação das custas e taxas judiciais 

pendentes, se houver, nos termos do art. 292, “caput” e incisos, do NCPC, 

o que impede, por ora, a análise do pedido de tutela de urgência. Decorrido 

o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000261-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. P. B. (ADVOGADO(A))

B. B. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. P. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000261-11.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: M.M. ALVES PEREIRA - ME 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 agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000221-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGUES NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000221-63.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GUSTAVO RODRIGUES 

NEVES Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora 

apresentou pedido de desistência da ação. Considerando que, nos termos 

do art. 485, § 4º, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, 

consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Proceda-se à baixa da 

restrição judicial no Registro Nacional de Veículos Automotores, nos 

termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se houver. Caso haja 

mandado de busca e apreensão em aberto, seja este imediatamente 

devolvido, independente de cumprimento. Indefiro a expedição de ofícios 

ao SERASA e ao CIRETRAN para eventuais baixas, por se tratar de 

incumbência do(a) próprio(a) interessado(a), caso haja o pedido. Condeno 

a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 82, “caput”, do NCPC. Mas deixo de condená-la em 

honorários advocatícios, considerando a inexistência de citação do polo 

passivo. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de agosto de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98365 Nr: 1026-67.2016.811.0009

 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: EDSON VIEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 07 DE NOVEMBRO 

DE 2018, ÀS 17H, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96002 Nr: 3298-68.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C&R URBANISMO LTDA - ME, HAZTEC 

TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S.A, COPEL GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BRANDÃO VIEIRA 

BISBO - OAB:OAB/RJ 167.164, MARIA CAROLINA BITTENCOURT DA 

SILVA FERNANDES - OAB:OAB-RJ 124.086

 Vistos. INDEFIRO o pleito da parte autora de fls. 251/252.Ademais, 

considerando a indicação do atual endereço da primeira parte requerida 

(fls. 256/257), proceda-se a citação da parte requerida Souza e Silva 

Urbanismo Ltda.Em observância ao disposto no arts. 139, inciso V, e 334 

do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, 

remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, devendo a zelosa Secretaria Judicial 

designar data para realização da sessão de conciliação conforme pauta 

disponível, bem como intimar ambas as partes para o respectivo 

comparecimento.Advirtam-se as partes requeridas de que, caso qualquer 

das partes não compareça ou, comparecendo, não haja autocomposição, 

deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de 

conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena de ser 

considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte 

autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal.Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal.Certifique-se eventual decurso de prazo para apresentação de 

contestação da segunda e terceira parte requerida.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000221-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGUES NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000221-63.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GUSTAVO RODRIGUES 

NEVES Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora 

apresentou pedido de desistência da ação. Considerando que, nos termos 

do art. 485, § 4º, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, 

consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Proceda-se à baixa da 

restrição judicial no Registro Nacional de Veículos Automotores, nos 

termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se houver. Caso haja 

mandado de busca e apreensão em aberto, seja este imediatamente 

devolvido, independente de cumprimento. Indefiro a expedição de ofícios 

ao SERASA e ao CIRETRAN para eventuais baixas, por se tratar de 

incumbência do(a) próprio(a) interessado(a), caso haja o pedido. Condeno 

a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 82, “caput”, do NCPC. Mas deixo de condená-la em 

honorários advocatícios, considerando a inexistência de citação do polo 

passivo. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000405-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000405-19.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DIOGO DE OLIVEIRA 

RODRIGUES Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de busca e 

apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no Decreto- Lei 911/69, 

ambas as partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz a parte autora 

em síntese, ter a parte requerida firmado contrato de financiamento 

garantido por alienação fiduciária para aquisição do bem descrito na inicial. 

Porém, afirma estar(em) ela(s) inadimplente(s), constituído em mora desde 

a notificação extrajudicial/protesto. A liminar de busca e apreensão do 

veículo foi deferida (Num. 5559224 - Pág. 1/2). A parte requerida foi(ram) 

citado(s) e o bem apreendido, conforme certidão do oficial de justiça (Num. 

7231374 - Pág. 1). Malgrado a citação da parte requerida, esta deixou 

transcorrer o prazo legal sem efetuar o pagamento da integralidade do 

débito e/ou apresentar contestação (Num. 14647352 - Pág. 1). II - 

FUNDAMENTAÇÃO O pleito inicial merece acolhimento. II.1 - Da questão 

processual inicial Decreto a revelia da parte requerida, uma vez que, 

devidamente citada(s), deixou(ram) decorrer o prazo sem apresentação 

de defesa. II.2 - Do mérito O feito versa, unicamente, matéria de direito, de 

modo que passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Depreende-se dos autos, que 

as partes firmaram contrato de financiamento, o qual teve como garantia 

em alienação fiduciária o veículo devidamente descrito no petitório inicial. 

Entanto, a parte requerida, já de posse do bem alienado, deixou(ram) de 

pagar as prestações do financiamento, acarretando o inadimplemento 

contratual, motivo pelo qual foi(ram) notificado(s) para purgar o débito, nos 

termos exigidos pelo Decreto Lei 911/69. Contudo, a parte requerida, 

constituída(s) em mora, quedou(ram)-se inerte(s) diante do chamado 

extrajudicial e, posteriormente, em Juízo, apesar de devidamente citada(s), 

não efetuou(ram) o pagamento das prestações em atraso, nem mesmo 

apresentou(ram) defesa. Assim, comprovada a relação jurídica entre as 

partes e a mora da parte requerida, a procedência da ação se impõe, eis 

que cumprido os requisitos do art. 373, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil pelo autor. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e confirmo a liminar, nos termos 

do Decreto-Lei 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos da parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem 

descrito na inicial. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Dessa forma, torno sem efeito 

a nomeação e compromisso de fiel depositário. Proceda-se à baixa da 

restrição judicial no Registro Nacional de Veículos Automotores, nos 

termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se houver. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez 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) bom 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. Após o trânsito em 

julgado da sentença, oficie-se ao DETRAN, comunicando estar o autor 

autorizado a proceder à transferência do bem a terceiros que indicar. Em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002128-73.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE PAIVA CAETANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON JUNIOR DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002128-73.2017.8.11.0009. REQUERENTE: LUCIA 

DE PAIVA CAETANO REQUERIDO: ROBSON JUNIOR DOS SANTOS SILVA 

Vistos. Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito e quedou-se inerte. Ante o exposto, diante da 

desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC. 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. 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, 20 de agosto de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001160-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA DAPPER (AUTOR(A))

DANIEL MILANI (ADVOGADO(A))

MARTA DIAS MILANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) 

da parte autora, para comparecimento à audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO designada para o dia 11/10/2018, às 14h50m, devendo 

trazer na audiência, a parte autora e suas testemunhas, independente de 

intimação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001001-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI (ADVOGADO(A))

PAULO VALIM DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001001-66.2018.8.11.0009. AUTOR: PAULO VALIM 

DE OLIVEIRA RÉU: INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. 1) RECEBO a inicial, por estar em conformidade com os 

preceitos legais. 2) Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, podendo ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 3) 

CITE-SE o requerido para, querendo, apresente contestação, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro). 4) Pois bem. Trata-se de ação 

de aposentadoria por idade rural ajuizada por PAULO VALIM DE OLIVEIRA 

em face do Instituto Nacional Do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos, por meio da qual postula, em sede de antecipação 

de tutela, a implantação imediata do benefício. Nesse diapasão, cumpre 

asseverar que as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram 

sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo 

neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias 

porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se 

esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos 

da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Mister ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório 

dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não 

havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente 

com o fim de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim 

de um juízo de probabilidade. Assim, em que pesem as argumentações 

constantes da exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está 

desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela 

antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto probatório até 

então produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

recebimento do benefício a título de trabalhador rural em regime de 

economia familiar. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual corrente 

jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

apanhado, tenho que os documentos colacionados aos autos não são 

suficientes para o convencimento desta Magistrada quanto às alegações 

esposadas na inicial, mesmo porque, conforme os entendimentos acima 

colacionados, a prova material, por si só, não versa sobre todos os 

aspectos pretendido, mas, sim, apenas sobre ter exercido por algum 

tempo o trabalho rural, constituindo, dessa forma, apenas um dos 

requisitos para o recebimento do pretendido benefício. Diante do exposto, 

INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente decisão 

calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. Saliente-se, uma vez mais, que 

a presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

5) Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11/10/2018, às 13h30min. Com efeito, a designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência. Por sua vez, havendo 

preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 

a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a 

presente decisão, no que couber, como mandado, ofício e carta 

precatória. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito [1] 

Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46059 Nr: 2876-74.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO NANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50844 Nr: 1541-49.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FAGUNDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57464 Nr: 1747-92.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR CARLOS PAZIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81522 Nr: 2604-07.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DOMINGUES BACHIEGA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82844 Nr: 187-47.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDINEI BONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92364 Nr: 902-21.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDERA MARIA BARBOSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57134 Nr: 1422-20.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALCIO FERNANDES BRITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para se 

manifestar no prazo legal, acerca dos documentos juntados (Execeção de 

pré-executividade) nas fls.188/195, nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 43619 Nr: 533-08.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR KOLLER HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para pugnar o que entender de 

direito, NO PRAZO DE 15 DIAS, acerca dos documentos de fls. 98/102 ( 

Auto de penhora e depósito), nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56377 Nr: 708-60.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LEÃO PEREIRA

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, na pessoa de seu advogado, para 

no prazo legal, manifestar acerca dos documetnos juntados pela 

Executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93314 Nr: 1544-91.2015.811.0009

 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: ADAIR SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para, querendo, 

impugnar a contestação e documentos de fls. 95/130, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88588 Nr: 1771-18.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HIAGO ALMEIDA DOSSO, LEILA DELIANE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1771-18.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 88588.

Vistos etc.
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Não obstante já tenha sido determinado a realização de estudo social, 

verifica-se que não foi dado o devido cumprimento da respectiva decisão 

(fl.36), razão pela qual, tratando-se de prova imprescindível ao presente 

feito, DETERMINO seu imediato cumprimento.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 08 de agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54236 Nr: 1673-72.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA BENICIO DE ALMEIDA, JOÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES DA SILVA - 

OAB:MT. 8563

 Autos nº: 1673-72.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 54236.

Vistos etc.

Analisando os autos, tendo em vista a matéria discutida e o lapso temporal 

decorrido desde o acontecimento dos fatos, entendo ser necessária a 

tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, possibilita às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 14h10min.

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

INTIMEM-SE as partes.

Colíder/MT, 24 de julho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86425 Nr: 3840-57.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Jesus Assunção - 

OAB:MT-3.528-B

 Autos nº: 3840-57.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 86425.

Vistos etc.

1- Em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que a manifestação de 

fls.38-88 (Exceção de pré-executividade) fora juntada após a devolução 

dos autos pela exequente, ou seja, esta não teve ciência sobre tal 

petitório, razão pela qual, não obstante o pleito de fl.89-94, por cautela e 

em atenção ao princípio do contraditório, INTIME-SE o exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

2 – Após, transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 08 de agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91277 Nr: 157-41.2015.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FISCHER, DULCE INÊS DILKIN FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/MT

 Autos nº: 157-41.2015.811.0009.

Código nº: 91277.

Vistos, etc.

1 – INTIME-SE o embargante para manifestar sobre a impugnação 

apresentada pelo embargado (fls.161-166), no prazo de 15 (quinze) dias.

2 – Após, façam-me os autos conclusos.

Colíder/MT, 09 de agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94985 Nr: 2671-64.2015.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON MARTINS DE SOUZA, NORTÃO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/MT

 Autos nº: 2671-64.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 94985.

Vistos etc.

1- INTIME-SE o embargante para manifestar sobre a impugnação 

apresentada pelo embargado (fls.122-124), no prazo de (15 quinze) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 13 de agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90914 Nr: 3685-20.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, DENILSON MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 Autos n. 3685-20.2014.811.0009.

Código Apolo n. 90914.

Vistos, etc.

1 - Sem delongas desnecessárias, ante o teor da manifestação de fl. 72, a 

fim de dar regular prosseguimento ao feito, EXPEÇA-SE, desde logo, 

mandado de penhora, depósito e avaliação, dos bens imóveis 

mencionados nas matrículas sob n° 21.912; 22.219; 22.235; 22.236; 1.320; 

8.137 e 15.724 (fls. 34-58), sendo que deverá ser lavrado o devido termo, 

tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar sobre a 

avaliação no prazo de 05 dias e, querendo, opor embargos.

Intimem-se.

 Às providências.

Colíder, 13 de agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51691 Nr: 2401-50.2009.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NATAL BETORELLO, ANA REGINA BATISTA 

BETORELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIAS TADIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA: DR .EDSON 

PLENS, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva à Segunda 

Secretaria, os autos acima descrito, sob pena de busca e apreensão e 

perda do direito de vistas fora da Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 90590 Nr: 3446-16.2014.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Autos n°. 3446-16.2014.811.0009 – Código n°. 90590

Despacho

Vistos, etc.

DEFIRO na forma requerida pelo Ministério Público (fl. 246), no entanto, 

consigno que se realize a intimação da vítima nos endereços informados 

às fls. 240 e 248.

Colíder/MT, 20 de agosto de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103541 Nr: 269-39.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ANGELO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 Autos nº. 269-39.2017.811.0009 – Código nº. 103541

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado 

(fl.139/142), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado 

documentos, de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de 

incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 7 de novembro de 2018, às 

17h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, bem como REQUISITE-SE sua escolta para que 

compareça à audiência ora designada e ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

5) Tendo em vista que o rol das testemunhas apresentados pela defesa 

excede o limite legal previsto para o procedimento ordinário, a saber, 8 

testemunhas. FACULTA a defesa o prazo de 5 dias para que se pronuncie 

fazendo a devida escolha sobre quais testemunhas dispensará. 

Salienta-se que decorrido tal prazo a escolha das testemunhas ficará a 

cargo deste juízo.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 14 de agosto de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108565 Nr: 3550-03.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 3550-03.2017.811.0009 – Código nº. 108565

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fls. 

53/54), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, 

de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 8 de novembro de 2018 às 

13h:30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, bem como para que compareça à audiência ora 

designada e ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 14 de agosto de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 81261 Nr: 2324-36.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS JOSÉ DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA DA FACULDADE -COLIDER -FACIJUR - OAB:

 Autos nº. 2324-36.2012.811.0009 – Código nº. 81261

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado 

(fl.199/201), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado 

documentos, de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de 

incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 8 de novembro de 2018, às 

14h:30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 14 de agosto de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104613 Nr: 1079-14.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MELCHIORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA RODRIGUES 
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RAMIRO - OAB:MT23761

 Autos nº. 622-16.2016.811.0009 – Código nº. 104613

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fls. 

51/53 ), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, 

de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 7 de novembro de 2018, às 

15h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 14 de agosto de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105500 Nr: 1657-74.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Autos nº. 1657-74.2017.811.009 – Código nº. 105500

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fls. 

49/50), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, 

de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 7 de novembro de 2018, às 

13h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 14 de agosto de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111928 Nr: 1651-33.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 RECEBO a denúncia em todos os seus termos, por conseguinte:a)CITE-SE 

o acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10(dez) 

dias, consignando no instrumento citatório, expressamente, o contido no 

art. 396-A do CPP.b)Quedando-se inerte, desde que pessoalmente citado, 

ou acaso compareça para informar que não possui condição de constituir 

advogado, nomeio a Defensoria Pública Estadual para defendê-lo, 

concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias para 

apresentar resposta à acusação.c)Em relação aos requerimentos 

formulados pelo Ministério Público na cota, INDEFIRO apenas o pedido do 

item a), vez que o referido órgão dispõe de meios próprios para tais 

requisições e não comprovou a impossibilidade de fazê-las, o que faço 

com fundamento no artigo 129, da CF/88, artigo 26 da Lei 8.625/93 e do 

artigo 1.373, inciso II da CNGC/MT.d)Conforme exige o artigo 1.373, inciso 

III, da CNGC/MT, determino a comunicação do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, sendo o caso, a delegacia de 

policia de onde se originou o inquérito, bem como a alimentação do banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC);e)Após a 

r e s p o s t a  à  a c u s a ç ã o ,  n o v a  c o n c l u s ã o ; À s 

providências.Cumpra-se.Colíder/MT, 20 de Agosto de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111510 Nr: 1385-46.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM JOSÉ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Autos nº. 1385-46.2018.811.0009 – Código nº. 111510

Despacho.

Vistos, etc.

1. Conforme certidão de fl. 28 devolva-se à origem.

2. Cancela-se audiência outrora aprazada.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 20 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113486 Nr: 2567-67.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCILANE DOS SANTOS PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2567-67.2018.811.0009 – Código nº. 113486

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências.

 Colíder/MT, 20 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89742 Nr: 2746-40.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO DO AMARAL MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2746-40.2014.811.0009 – Código nº. 89742

Despacho

Vistos, etc.

Com o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, verifica-se em decisão de fls. 138/144 que foi acolhida a 

preliminar de nulidade para renovar os atos processuais praticados desde 

a audiência realizada em 21 de julho de 2017.

Assim, DESIGNO o dia 25 de outubro de 2018, às 16h30min., para 

audiência de proposta de suspensão condicional do processo.

Ciência ao MP.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder-MT, 20 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 39742 Nr: 1576-14.2006.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA RIBEIRO FAVA - 

OAB:12619-A

 Autos nº. 1576-14.2006.811.0009 – Código nº. 39742

Despacho

Vistos, etc.

Com o retorno dos autos do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem 

como o trânsito em julgado certificado à fl. 341-verso, e não havendo 

modificações, CUMPRAM-SE os comandos e comunicações necessárias, 

atentando-se ao decisum em sede recursal de fls. 298/303.

Às providências.

Colíder-MT, 20 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 32385 Nr: 63-94.1995.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2.825, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.324

 Autos nº. 63-94.1995.811.0009 – Código nº. 32385

Despacho

Vistos, etc.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 15 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105061 Nr: 1401-34.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MARQUES, ANDRÉ APARECIDO 

LOPES DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1401-34.2017.811.0009 – Código nº. 105061

Despacho

Vistos, etc.

1) INDEFIRO o pedido da defesa em relação ao acusado André, vez que 

este não se encontra preso por esse processo conforme constam 

informações aos autos (fl. 58).

 2) Consoante a informação da defensora estar em gozo de férias, é de 

conhecimento deste juízo que essa se encontra em plena atividade de 

suas funções legais, sendo assim, ABRA-SE vista dos autos a Defensoria 

Pública para que apresente resposta à acusação em defesa do acusado 

André.

Às providências.

 Colíder-MT, 20 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104792 Nr: 1213-41.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1213-41.2017.811.0009 – Código nº. 104792

Despacho

Vistos, etc.

DESIGNO audiência para o dia 13 de novembro de 2018, às 14h30min., 

para oferecimento da proposta de suspensão.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Colíder/MT, 20 de agosto de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93660 Nr: 1820-25.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:139527, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de CONDENAR o réu 

PATRICK ANTONIO VANNI, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) 

meses de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do 

Código Penal.I)O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, 

em atenção ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código 

Penal;II)Incabível a substituição de pena do artigo 44, do Código Penal, vez 

que o crime foi cometido com violência contra a pessoa;III)Deixo de 

conceder a suspensão condicional da pena inserta no artigo 77, do CP, 

por entender que não é o suficiente para prevenção e repressão do delito 

em apreço, além de que se revela prejudicial ao sentenciado, 

considerando o tempo mínimo de suspensão e a pena fixada;IV)O 

sentenciado é Policial Militar, todavia, deixo de reconhecer como efeito da 

condenação a perda do cargo, tendo em vista que os fatos debatidos 

neste procedimento não guarda qualquer relação com o exercício da 

atividade, e tampouco se amolda aos demais requisitos exigidos pelo artigo 

92, I, “a” e “b”, do Código Penal.Após o trânsito em julgado:a)Oficie-se ao 

Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da C. F. 

(suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento 

n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os 

órgãos de registro;c)Comunique-se o juízo da execução penal (somente 

se expedida guia provisória) ou, do contrário, expeça-se a guia de 

recolhimento definitiva;d)Expeça-se Guia de Execução;e)Após, não 

havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.f)INTIMEM-SE o sentenciado, vítima e Ciência ao Ministério 

Público e à Defesa.g)Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Às providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 20 de agosto de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89250 Nr: 2298-67.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos n°. 2298-67.2014.811.0009 – Código n°. 89250

Despacho

Vistos, etc.

1. Quanto ao objeto apreendido à fl. 31 (faca), em consonância com o 

parecer ministerial (fl. 132), DETERMINO a destruição.
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2. No mais, DEPREQUE-SE a intimação do réu dos termos da decisão de fl. 

131, ao Juízo da Comarca de Dourados-MS, anotando-se o endereço 

descrito à fl. 135.

3. Na eventualidade dele não ser encontrado para intimação pessoal, 

INTIME-O por edital, anotando que a inércia importará, desde já, a perda em 

favor da União, devendo neste caso a secretaria providenciar a 

transferência independentemente de nova ordem.

4. O disposto no parágrafo anterior no tocante a perda dos valores 

aplica-se também para o caso de intimação pessoal em que for constatada 

a inércia.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 20 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-02.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

Processo n° 1000863-02.2018.8.11.0009 Espécie: Indenização por dano 

moral, inclusão indevida em cadastro de inadimplentes Parte Autora: João 

de Oliveira Parte Ré: Club Mais Administradora de Cartões Ltda. Data e 

horário: Quarta-feira, 08 de agosto de 2018, às 13h30 PRESENTES Juiz de 

Direito: Fernando Kendi Ishikawa Parte Autora: João de Oliveira CPF: 

503.338.951-34 OCORRÊNCIAS Instalada a audiência as partes foram 

devidamente cientificadas sobre a utilização do registro audiovisual, sendo 

advertidas acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros 

audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, em conformidade com o 

art. 521 da CNGC. A parte autora foi ouvida por ter comparecido em 

cartório. Sintetizando a oitiva gravada em mídia digital, aduziu que quatro 

mulheres chegaram em um veículo prata em sua residência afirmando que 

trabalhavam com advogados, oportunidade em que o indagaram se teria 

restrições cadastrais ou cartão de crédito da parte ré, no que, com a 

resposta afirmativa, informaram que resolveriam seu problema em 30 

(trinta) dias, deixando consigo um cartão de visitas. Mas, passado tal 

prazo sem qualquer contato delas, resolveu ligar para os números 

telefônicos contidos em tal cartão de visitas. Porém, sem êxito, pois que 

retornava a mensagem de que tais números não existiam. Esclareceu 

desconhecer os advogados Rodolfo Luiz de Alvarenga ou Marcelo Yuji 

Yashiro. Naquela oportunidade, estava sob uso de forte medicação, pelo 

que não se recorda precisamente se assinou a procuração acostada aos 

autos, mas que certamente deve ter feito. DELIBERAÇÕES Vistos. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um 

país em que população clama por mudanças de seus governantes, é 

bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar 

ilegalidades e atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo 

abuso do direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é 

limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente 

no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, 

no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, 

bem ainda ao pagamento de honorários em caso de sentença 

desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do ônus da 

prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das 

grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da 

prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora 

virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores de serviços contar com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas - e como sempre -, é a sociedade, o 

cidadão. Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela 

do Poder Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale 

dizer, a parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de 

produtos ou serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver 

inadimplente com o nome inserido no cadastro de maus pagadores, 

ingressa com ação perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal 

relação jurídica com os correspondentes pedidos de declaração de 

indébito e condenação por danos morais. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, sobretudo 

pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 

criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e da Fazenda Pública da Comarca 

de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano moral” 

funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 
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os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

os seguintes números celulares foram identificados em grupos de ambas 

as cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa 

intitulada por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, 

(65) 99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO, (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE, além de mensagem sem 

número de telefone identificado enviada por pessoa intitulada por 

RAPHAELY RODRIGUES: Com estas evidências e a própria organização 

das tarefas e atividades, com agentes atuando em todo o Estado de Mato 

Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma 

do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 

12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. II.2 - Da desistência 

tácita 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. 

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 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. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 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.” Ao que tudo indica, a parte autora foi captada 

pelo escritório de advocacia, consoante seu depoimento nesta solenidade, 

oitiva que foi devidamente acompanhada pela Dra. Nubia Silva Rocha. Daí 

porque tais custas poderão ser cobradas do profissional que ingressou 

com a presente demanda, por meio de ação própria, na forma do art. 32, 

parágrafo único, da Lei 8.906/94: “Art. 32. O advogado é responsável 

pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. 

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será 

solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este 

para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.” 

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). Por consequência, em interpretação conforme a constituição do 

art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, vedada a requisição de 

instauração de inquérito policial de ofício por parte da autoridade judiciária, 

em obediência ao sistema acusatório previsto no art. 5º, “caput’, incisos I, 

XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88, DETERMINO a 

remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO, APÓS O 

TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença do art. 40 do 

citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências 

julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA 

SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito 

ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo 

advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.906/94; b) 

Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça remetendo cópia da presente 

decisão para conhecimento e providências julgadas pertinentes; c) 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, do art. 317, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 08 de agosto de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz 

de Direito Parte Autora: João de Oliveira Advogada: Nubia Silva Rocha
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

Processo n° 1000863-02.2018.8.11.0009 Espécie: Indenização por dano 

moral, inclusão indevida em cadastro de inadimplentes Parte Autora: João 

de Oliveira Parte Ré: Club Mais Administradora de Cartões Ltda. Data e 

horário: Quarta-feira, 08 de agosto de 2018, às 13h30 PRESENTES Juiz de 

Direito: Fernando Kendi Ishikawa Parte Autora: João de Oliveira CPF: 

503.338.951-34 OCORRÊNCIAS Instalada a audiência as partes foram 

devidamente cientificadas sobre a utilização do registro audiovisual, sendo 

advertidas acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros 

audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, em conformidade com o 

art. 521 da CNGC. A parte autora foi ouvida por ter comparecido em 

cartório. Sintetizando a oitiva gravada em mídia digital, aduziu que quatro 

mulheres chegaram em um veículo prata em sua residência afirmando que 

trabalhavam com advogados, oportunidade em que o indagaram se teria 

restrições cadastrais ou cartão de crédito da parte ré, no que, com a 

resposta afirmativa, informaram que resolveriam seu problema em 30 

(trinta) dias, deixando consigo um cartão de visitas. Mas, passado tal 

prazo sem qualquer contato delas, resolveu ligar para os números 

telefônicos contidos em tal cartão de visitas. Porém, sem êxito, pois que 

retornava a mensagem de que tais números não existiam. Esclareceu 

desconhecer os advogados Rodolfo Luiz de Alvarenga ou Marcelo Yuji 

Yashiro. Naquela oportunidade, estava sob uso de forte medicação, pelo 

que não se recorda precisamente se assinou a procuração acostada aos 

autos, mas que certamente deve ter feito. DELIBERAÇÕES Vistos. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um 

país em que população clama por mudanças de seus governantes, é 

bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar 

ilegalidades e atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo 

abuso do direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é 
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limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente 

no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, 

no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, 

bem ainda ao pagamento de honorários em caso de sentença 

desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do ônus da 

prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das 

grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da 

prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora 

virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores de serviços contar com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas - e como sempre -, é a sociedade, o 

cidadão. Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela 

do Poder Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale 

dizer, a parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de 

produtos ou serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver 

inadimplente com o nome inserido no cadastro de maus pagadores, 

ingressa com ação perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal 

relação jurídica com os correspondentes pedidos de declaração de 

indébito e condenação por danos morais. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, sobretudo 

pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 

criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e da Fazenda Pública da Comarca 

de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano moral” 

funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

os seguintes números celulares foram identificados em grupos de ambas 

as cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa 

intitulada por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, 

(65) 99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO, (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE, além de mensagem sem 

número de telefone identificado enviada por pessoa intitulada por 

RAPHAELY RODRIGUES: Com estas evidências e a própria organização 

das tarefas e atividades, com agentes atuando em todo o Estado de Mato 

Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma 

do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 

12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. II.2 - Da desistência 

tácita 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. 

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 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. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da 
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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.” Ao que tudo indica, a parte autora foi captada 

pelo escritório de advocacia, consoante seu depoimento nesta solenidade, 

oitiva que foi devidamente acompanhada pela Dra. Nubia Silva Rocha. Daí 

porque tais custas poderão ser cobradas do profissional que ingressou 

com a presente demanda, por meio de ação própria, na forma do art. 32, 

parágrafo único, da Lei 8.906/94: “Art. 32. O advogado é responsável 

pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. 

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será 

solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este 

para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.” 

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). Por consequência, em interpretação conforme a constituição do 

art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, vedada a requisição de 

instauração de inquérito policial de ofício por parte da autoridade judiciária, 

em obediência ao sistema acusatório previsto no art. 5º, “caput’, incisos I, 

XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88, DETERMINO a 

remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO, APÓS O 

TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença do art. 40 do 

citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências 

julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA 

SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito 

ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo 

advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.906/94; b) 

Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça remetendo cópia da presente 

decisão para conhecimento e providências julgadas pertinentes; c) 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, do art. 317, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 08 de agosto de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz 

de Direito Parte Autora: João de Oliveira Advogada: Nubia Silva Rocha

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-86.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINEIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

THAYLLA KAOANY SENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RAMPAZI LOSACCO (ADVOGADO(A))

VESTEER TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000159-86.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: MARCINEIA DA 

SILVA ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: VESTEER TECNOLOGIA LTDA - 

ME FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente, para 

querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010576-52.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NORTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARROCERIAS MARUA LTDA - ME (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: 8010576-52.2013.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: NORTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

EPP Parte Ré: EXECUTADO: CARROCERIAS MARUA LTDA - ME . 

FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, através da advogada, 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: 1001039-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ABREU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS NUNES DE OLIVEIRA (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: 1001039-15.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: ELIZANGELA DE ABREU Parte Ré: EXECUTADO: 

JEAN CARLOS NUNES DE OLIVEIRA . FINALIDADE: INTIMAR a parte 

exequente, através da advogada legalmente constituída nos autos, sobre 

a expedição de auto de adjudicação no id. 14830260, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-19.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI MAZARO DE JESUS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000642-19.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: DANIELI MAZARO DE JESUS 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- 14510673), 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: 8010529-73.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA SORDI (REQUERENTE)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010529-73.2016.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: PRISCILLA SORDI Parte Ré: REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), 

através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) legalmente 
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constituído(a) nos autos, por todo o teor do recurso inominado (id- 

14803131), 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001704-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER AMILCAR DE SA STABILE (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

DONIZETH PEREIRA DE PAULA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

P. H. Z. R. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Dados do processo: Processo: 

1001704-31.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Parte 

Ré: RÉU: MUNICIPIO DE COLIDER . FINALIDADE: INTIMAR a parte 

requerente, através do representante do Ministério Público, por todo o teor 

da manifestação de id. 14758314, para querendo, pugnar o que entender 

de direito, no prazo de cinco dias. COLÍDER, 19 de agosto de 2018. ANA 

MARIA GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010005-52.2011.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO APARECIDO DA LUZ (EXEQUENTE)

ANDREI CESAR DOMINGUEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (EXECUTADO)

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010005-52.2011.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: AMARILDO APARECIDO DA LUZ Parte Ré: 

EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA . 

FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, atavés do advogado legalmente 

constituído nos autos, por todo o teor da informação referente a carta 

precatória distribuída para a Comarca de Novo Progresso acostada aos 

autos no id. 14831025, para querendo, pugnar o que entender de direito, 

no prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001270-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GERALDO DA SILVA (REQUERENTE)

MARLY GAVIOLI (ADVOGADO(A))

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: 

1001270-08.2018.8.11.0009. REQUERENTE: WILSON GERALDO DA SILVA 

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, em 

razão de um empréstimo realizado pela Sra. Geralda Rodrigues Soares 

Costa, falecida em 19 de julho de 2017, na qual figurou apenas como 

procuradora desta, inexistindo qualquer relação jurídica com a parte ré. 

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 equivalente a 30 (trinta) salários mínimos, correspondente 

ao valor de R$ 28.620,00 (vinte oito mil seiscentos vinte reais), custas e 

honorários advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da 

justiça A alegada hipossuficiência da parte autora não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-se-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal. Tal providência, todavia, de modo a 

salvaguardar o bem jurídico almejado, não obstará a análise do pedido 

liminar, o que será feito no item seguinte. Sem a comprovação, o processo 

terá seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

sucumbência e interposição de recurso, o preparo compreenderá todas 

as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único do citado 
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dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” II.2 - Do pedido liminar O art. 300 do Novo 

Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar não merece acolhimento, pois que 

inexistente lastro probatório mínimo de que a parte autora efetivamente 

tentou a resolução administrativa do problema. É que tal assertiva poderia 

ser corroborada por protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. II.3 - Da inversão do ônus da 

prova Quanto ao pleito de inversão do ônus probatório, este será 

analisado quando do saneamento e da organização do processo, nos 

termos do inciso III, do art. 357, do NCPC, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

VALDECIR MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000132-06.2018.8.11.0009. REQUERENTE: VALDECIR MORAES 

REQUERIDO: SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

DESPACHO/DECISÃO Processo nº 1000132-06.2018.8.11.0009 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 VALDECIR MORAES em desfavor de SPC – SERVIÇO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO, 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. 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. 11932519 - Pág. 1/3). A parte autora opôs embargos de declaração 

ou pedido de reconsideração contra a decisão emanada deste Juízo que 

determinou a comprovação da hipossuficiência consoante o Num. 

12117985 - Pág. 1/15, que foram rejeitados com base nos argumentos 

tecidos no Ofício nº 26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de abril de 2018. 

Alfim, a parte autora juntou comprovante de endereço (Num. 14110890 - 

Pág. 1). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A parte 

requerente juntou apenas comprovante de endereço consoante o Num. 

14110890 - Pág. 1, deixando de atender a integralidade do despacho de 

Num. 11932519 - Pág. 1/3, o qual determinava a comprovação de 

hipossuficiência dela e de seu(sua) cônjuge, já que informou o estado civil 

de casado(a) no petitório inicial, com cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF). Ressalta-se que a 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos é utilizada pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para a presunção legal de 

hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 

90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) salários 

mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 

1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da 

referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente 

de recursos, para fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, 

aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de até três salários 

mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa 

contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a atuação da 

Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição 

da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao 

INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por programas 

oficiais de transferência de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não 

serão computados para o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos 

maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou 

mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas separadas, 

cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública deverá ser 

analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda mensal 

familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, 

judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será 

aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente procurou o 

atendimento”. A par disso, constituiu advogado particular para o ingresso 

da demanda. Com isso, não demonstrada a hipossuficiência da unidade 

familiar composta por ela e pela esposa, 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 
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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 e da 

unidade familiar, 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. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

NEUSA APARECIDA FURLAN FRASSON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001363-68.2018.8.11.0009. REQUERENTE: NEUSA APARECIDA FURLAN 

FRASSON REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização 

por danos morais e antecipação de tutela proposta pela parte autora em 

desfavor da parte ré. Afirma a parte autora, em síntese, ter celebrado 

empréstimo(s) de crédito consignado(s) com a parte requerida. Entanto, 

aduz não ter recebido qualquer orientação ou informação durante a 

contratação e que recentemente constatou desconto(s) em seu benefício 

previdenciário referente a cartão(ões) de crédito que não solicitou. Daí 

requer, liminarmente, a suspensão dos descontos, do crédito consignado 

nominado como reserva de margem e das faturas dos cartões de crédito 

com a respectiva liberação da margem consignável do benefício 

previdenciário até decisão final. No mérito, pede a declaração de 

inexistência da relação jurídica, o cancelamento do(s) cartão(ões) de 

crédito, a condenação da parte ré ao pagamento em dobro e à 

indenização por danos morais, tudo com a inversão do inversão do ônus 

da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte autora 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). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “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).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não 

merece acolhimento, pois que inexistente lastro probatório mínimo de que a 

parte autora efetivamente tentou a resolução administrativa do problema. É 

que tal assertiva poderia ser corroborada por protocolos seja perante a 

respectiva empresa, seja perante o serviço de atendimento ao 

consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras 

ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, 

ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e 

Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca 

de Colíder. II.3 - Da inversão do ônus da prova Quanto ao pleito de 

inversão do ônus probatório, este será analisado quando do saneamento 
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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, por 

meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

15 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

OTILIA BENICIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001365-38.2018.8.11.0009. REQUERENTE: OTILIA BENICIO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por 

danos morais e antecipação de tutela proposta pela parte autora em 

desfavor da parte ré. Afirma a parte autora, em síntese, ter celebrado 

empréstimo(s) de crédito consignado(s) com a parte requerida. Entanto, 

aduz não ter recebido qualquer orientação ou informação durante a 

contratação e que recentemente constatou desconto(s) em seu benefício 

previdenciário referente a cartão(ões) de crédito que não solicitou. Daí 

requer, liminarmente, a suspensão dos descontos, do crédito consignado 

nominado como reserva de margem e das faturas dos cartões de crédito 

com a respectiva liberação da margem consignável do benefício 

previdenciário até decisão final. No mérito, pede a declaração de 

inexistência da relação jurídica, o cancelamento do(s) cartão(ões) de 

crédito, a condenação da parte ré ao pagamento em dobro e à 

indenização por danos morais, tudo com a inversão do inversão do ônus 

da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte autora 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). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “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).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não 

merece acolhimento, pois que inexistente lastro probatório mínimo de que a 

parte autora efetivamente tentou a resolução administrativa do problema. É 

que tal assertiva poderia ser corroborada por protocolos seja perante a 

respectiva empresa, seja perante o serviço de atendimento ao 

consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras 

ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, 

ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e 
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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 O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da 

probabilidade de o direito existir e/ou do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. b) 

INDEFIRO, por ora, o pedido de inversão do ônus probatório, o qual será 

novamente analisado quando do saneamento e da organização do 

processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Proceda a Secretaria Judiciária à designação de audiência de 

conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação designada ou a ser 

designada, consignando-se que poderá ser oferecida defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

15 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

DENIR APARECIDO URSULINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001368-90.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DENIR APARECIDO URSULINO 

REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização 

por danos morais e antecipação de tutela proposta pela parte autora em 

desfavor da parte ré. Afirma a parte autora, em síntese, ter celebrado 

empréstimo(s) de crédito consignado(s) com a parte requerida. Entanto, 

aduz não ter recebido qualquer orientação ou informação durante a 

contratação e que recentemente constatou desconto(s) em seu benefício 

previdenciário referente a cartão(ões) de crédito que não solicitou. Daí 

requer, liminarmente, a suspensão dos descontos, do crédito consignado 

nominado como reserva de margem e das faturas dos cartões de crédito 

com a respectiva liberação da margem consignável do benefício 

previdenciário até decisão final. No mérito, pede a declaração de 

inexistência da relação jurídica, o cancelamento do(s) cartão(ões) de 

crédito, a condenação da parte ré ao pagamento em dobro e à 

indenização por danos morais, tudo com a inversão do inversão do ônus 

da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte autora 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). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “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).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não 

merece acolhimento, pois que inexistente lastro probatório mínimo de que a 

parte autora efetivamente tentou a resolução administrativa do problema. É 

que tal assertiva poderia ser corroborada por protocolos seja perante a 

respectiva empresa, seja perante o serviço de atendimento ao 
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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 O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da 

probabilidade de o direito existir e/ou do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. b) 

INDEFIRO, por ora, o pedido de inversão do ônus probatório, o qual será 

novamente analisado quando do saneamento e da organização do 

processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Proceda a Secretaria Judiciária à designação de audiência de 

conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação designada ou a ser 

designada, consignando-se que poderá ser oferecida defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

15 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ANTONIO POSSIDONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001369-75.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ANTONIO POSSIDONIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização 

por danos morais e antecipação de tutela proposta pela parte autora em 

desfavor da parte ré. Afirma a parte autora, em síntese, ter celebrado 

empréstimo(s) de crédito consignado(s) com a parte requerida. Entanto, 

aduz não ter recebido qualquer orientação ou informação durante a 

contratação e que recentemente constatou desconto(s) em seu benefício 

previdenciário referente a cartão(ões) de crédito que não solicitou. Daí 

requer, liminarmente, a suspensão dos descontos, do crédito consignado 

nominado como reserva de margem e das faturas dos cartões de crédito 

com a respectiva liberação da margem consignável do benefício 

previdenciário até decisão final. No mérito, pede a declaração de 

inexistência da relação jurídica, o cancelamento do(s) cartão(ões) de 

crédito, a condenação da parte ré ao pagamento em dobro e à 

indenização por danos morais, tudo com a inversão do inversão do ônus 

da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte autora 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). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “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).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não 

merece acolhimento, pois que inexistente lastro probatório mínimo de que a 
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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 O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da 

probabilidade de o direito existir e/ou do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. b) 

INDEFIRO, por ora, o pedido de inversão do ônus probatório, o qual será 

novamente analisado quando do saneamento e da organização do 

processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Proceda a Secretaria Judiciária à designação de audiência de 

conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação designada ou a ser 

designada, consignando-se que poderá ser oferecida defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

15 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ASSIS GOULART (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001371-45.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ASSIS GOULART 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização 

por danos morais e antecipação de tutela proposta pela parte autora em 

desfavor da parte ré. Afirma a parte autora, em síntese, ter celebrado 

empréstimo(s) de crédito consignado(s) com a parte requerida. Entanto, 

aduz não ter recebido qualquer orientação ou informação durante a 

contratação e que recentemente constatou desconto(s) em seu benefício 

previdenciário referente a cartão(ões) de crédito que não solicitou. Daí 

requer, liminarmente, a suspensão dos descontos, do crédito consignado 

nominado como reserva de margem e das faturas dos cartões de crédito 

com a respectiva liberação da margem consignável do benefício 

previdenciário até decisão final. No mérito, pede a declaração de 

inexistência da relação jurídica, o cancelamento do(s) cartão(ões) de 

crédito, a condenação da parte ré ao pagamento em dobro e à 

indenização por danos morais, tudo com a inversão do inversão do ônus 

da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte autora 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). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “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).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 
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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 O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da 

probabilidade de o direito existir e/ou do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. b) 

INDEFIRO, por ora, o pedido de inversão do ônus probatório, o qual será 

novamente analisado quando do saneamento e da organização do 

processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Proceda a Secretaria Judiciária à designação de audiência de 

conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação designada ou a ser 

designada, consignando-se que poderá ser oferecida defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

15 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

NADIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001372-30.2018.8.11.0009. REQUERENTE: NADIR GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização 

por danos morais e antecipação de tutela proposta pela parte autora em 

desfavor da parte ré. Afirma a parte autora, em síntese, ter celebrado 

empréstimo(s) de crédito consignado(s) com a parte requerida. Entanto, 

aduz não ter recebido qualquer orientação ou informação durante a 

contratação e que recentemente constatou desconto(s) em seu benefício 

previdenciário referente a cartão(ões) de crédito que não solicitou. Daí 

requer, liminarmente, a suspensão dos descontos, do crédito consignado 

nominado como reserva de margem e das faturas dos cartões de crédito 

com a respectiva liberação da margem consignável do benefício 

previdenciário até decisão final. No mérito, pede a declaração de 

inexistência da relação jurídica, o cancelamento do(s) cartão(ões) de 

crédito, a condenação da parte ré ao pagamento em dobro e à 

indenização por danos morais, tudo com a inversão do inversão do ônus 

da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte autora 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). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “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).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
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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 O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da 

probabilidade de o direito existir e/ou do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. b) 

INDEFIRO, por ora, o pedido de inversão do ônus probatório, o qual será 

novamente analisado quando do saneamento e da organização do 

processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Proceda a Secretaria Judiciária à designação de audiência de 

conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação designada ou a ser 

designada, consignando-se que poderá ser oferecida defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

15 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001373-15.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização 

por danos morais e antecipação de tutela proposta pela parte autora em 

desfavor da parte ré. Afirma a parte autora, em síntese, ter celebrado 

empréstimo(s) de crédito consignado(s) com a parte requerida. Entanto, 

aduz não ter recebido qualquer orientação ou informação durante a 

contratação e que recentemente constatou desconto(s) em seu benefício 

previdenciário referente a cartão(ões) de crédito que não solicitou. Daí 

requer, liminarmente, a suspensão dos descontos, do crédito consignado 

nominado como reserva de margem e das faturas dos cartões de crédito 

com a respectiva liberação da margem consignável do benefício 

previdenciário até decisão final. No mérito, pede a declaração de 

inexistência da relação jurídica, o cancelamento do(s) cartão(ões) de 

crédito, a condenação da parte ré ao pagamento em dobro e à 

indenização por danos morais, tudo com a inversão do inversão do ônus 

da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte autora 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). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “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).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 
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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 O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da 

probabilidade de o direito existir e/ou do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. b) 

INDEFIRO, por ora, o pedido de inversão do ônus probatório, o qual será 

novamente analisado quando do saneamento e da organização do 

processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Proceda a Secretaria Judiciária à designação de audiência de 

conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação designada ou a ser 

designada, consignando-se que poderá ser oferecida defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

15 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001378-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA DE CASTILHO MOZER (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001378-37.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ONDINA DE CASTILHO 

MOZER REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização 

por danos morais e antecipação de tutela proposta pela parte autora em 

desfavor da parte ré. Afirma a parte autora, em síntese, ter celebrado 

empréstimo(s) de crédito consignado(s) com a parte requerida. Entanto, 

aduz não ter recebido qualquer orientação ou informação durante a 

contratação e que recentemente constatou desconto(s) em seu benefício 

previdenciário referente a cartão(ões) de crédito que não solicitou. Daí 

requer, liminarmente, a suspensão dos descontos, do crédito consignado 

nominado como reserva de margem e das faturas dos cartões de crédito 

com a respectiva liberação da margem consignável do benefício 

previdenciário até decisão final. No mérito, pede a declaração de 

inexistência da relação jurídica, o cancelamento do(s) cartão(ões) de 

crédito, a condenação da parte ré ao pagamento em dobro e à 

indenização por danos morais, tudo com a inversão do inversão do ônus 

da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte autora 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). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “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).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 
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recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não 

merece acolhimento, pois que inexistente lastro probatório mínimo de que a 

parte autora efetivamente tentou a resolução administrativa do problema. É 

que tal assertiva poderia ser corroborada por protocolos seja perante a 

respectiva empresa, seja perante o serviço de atendimento ao 

consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras 

ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, 

ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e 

Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca 

de Colíder. II.3 - Da inversão do ônus da prova Quanto ao pleito de 

inversão do ônus probatório, este será analisado quando do saneamento 

e da organização do processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do 

NCPC, 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, por 

meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

15 de agosto de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001364-53.2018.8.11.0009. REQUERENTE: NILSON PIRES CORREA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito 

c.c. pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela 

proposta pela parte autora em desfavor da parte ré. Afirma a parte autora, 

em síntese, ter celebrado empréstimo(s) de crédito consignado(s) com a 

parte requerida. Entanto, aduz não ter recebido qualquer orientação ou 

informação durante a contratação e que recentemente constatou 

desconto(s) em seu benefício previdenciário referente a cartão(ões) de 

crédito que não solicitou. Daí requer, liminarmente, a suspensão dos 

descontos, do crédito consignado nominado como reserva de margem e 

das faturas dos cartões de crédito com a respectiva liberação da margem 

consignável do benefício previdenciário até decisão final. No mérito, pede 

a declaração de inexistência da relação jurídica, o cancelamento do(s) 

cartão(ões) de crédito, a condenação da parte ré ao pagamento em dobro 

e à indenização por danos morais, tudo com a inversão do inversão do 

ônus da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A 

alegada hipossuficiência da parte autora 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). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “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).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 
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manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não 

merece acolhimento, pois que inexistente lastro probatório mínimo de que a 

parte autora efetivamente tentou a resolução administrativa do problema. É 

que tal assertiva poderia ser corroborada por protocolos seja perante a 

respectiva empresa, seja perante o serviço de atendimento ao 

consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras 

ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, 

ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e 

Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca 

de Colíder. II.3 - Da inversão do ônus da prova Quanto ao pleito de 

inversão do ônus probatório, este será analisado quando do saneamento 

e da organização do processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do 

NCPC, 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, por 

meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

15 de agosto de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001366-23.2018.8.11.0009. REQUERENTE: CLEIDE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito 

c.c. pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela 

proposta pela parte autora em desfavor da parte ré. Afirma a parte autora, 

em síntese, ter celebrado empréstimo(s) de crédito consignado(s) com a 

parte requerida. Entanto, aduz não ter recebido qualquer orientação ou 

informação durante a contratação e que recentemente constatou 

desconto(s) em seu benefício previdenciário referente a cartão(ões) de 

crédito que não solicitou. Daí requer, liminarmente, a suspensão dos 

descontos, do crédito consignado nominado como reserva de margem e 

das faturas dos cartões de crédito com a respectiva liberação da margem 

consignável do benefício previdenciário até decisão final. No mérito, pede 

a declaração de inexistência da relação jurídica, o cancelamento do(s) 

cartão(ões) de crédito, a condenação da parte ré ao pagamento em dobro 

e à indenização por danos morais, tudo com a inversão do inversão do 

ônus da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A 

alegada hipossuficiência da parte autora 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). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “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).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 
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forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não 

merece acolhimento, pois que inexistente lastro probatório mínimo de que a 

parte autora efetivamente tentou a resolução administrativa do problema. É 

que tal assertiva poderia ser corroborada por protocolos seja perante a 

respectiva empresa, seja perante o serviço de atendimento ao 

consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras 

ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, 

ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e 

Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca 

de Colíder. II.3 - Da inversão do ônus da prova Quanto ao pleito de 

inversão do ônus probatório, este será analisado quando do saneamento 

e da organização do processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do 

NCPC, 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, por 

meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

15 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001367-08.2018.8.11.0009. REQUERENTE: VERA LUCIA DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de 

indenização por danos morais e antecipação de tutela proposta pela parte 

autora em desfavor da parte ré. Afirma a parte autora, em síntese, ter 

celebrado empréstimo(s) de crédito consignado(s) com a parte requerida. 

Entanto, aduz não ter recebido qualquer orientação ou informação durante 

a contratação e que recentemente constatou desconto(s) em seu 

benefício previdenciário referente a cartão(ões) de crédito que não 

solicitou. Daí requer, liminarmente, a suspensão dos descontos, do crédito 

consignado nominado como reserva de margem e das faturas dos cartões 

de crédito com a respectiva liberação da margem consignável do benefício 

previdenciário até decisão final. No mérito, pede a declaração de 

inexistência da relação jurídica, o cancelamento do(s) cartão(ões) de 

crédito, a condenação da parte ré ao pagamento em dobro e à 

indenização por danos morais, tudo com a inversão do inversão do ônus 

da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte autora 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). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “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).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 
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CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não 

merece acolhimento, pois que inexistente lastro probatório mínimo de que a 

parte autora efetivamente tentou a resolução administrativa do problema. É 

que tal assertiva poderia ser corroborada por protocolos seja perante a 

respectiva empresa, seja perante o serviço de atendimento ao 

consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras 

ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, 

ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e 

Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca 

de Colíder. II.3 - Da inversão do ônus da prova Quanto ao pleito de 

inversão do ônus probatório, este será analisado quando do saneamento 

e da organização do processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do 

NCPC, 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, por 

meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

15 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FLOZINA GASPAR RIBEIRO (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

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: 

1001379-22.2018.8.11.0009. REQUERENTE: FLOZINA GASPAR RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito 

c.c. pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela 

proposta pela parte autora em desfavor da parte ré. Afirma a parte autora, 

em síntese, ter celebrado empréstimo(s) de crédito consignado(s) com a 

parte requerida. Entanto, aduz não ter recebido qualquer orientação ou 

informação durante a contratação e que recentemente constatou 

desconto(s) em seu benefício previdenciário referente a cartão(ões) de 

crédito que não solicitou. Daí requer, liminarmente, a suspensão dos 

descontos, do crédito consignado nominado como reserva de margem e 

das faturas dos cartões de crédito com a respectiva liberação da margem 

consignável do benefício previdenciário até decisão final. No mérito, pede 

a declaração de inexistência da relação jurídica, o cancelamento do(s) 

cartão(ões) de crédito, a condenação da parte ré ao pagamento em dobro 

e à indenização por danos morais, tudo com a inversão do inversão do 

ônus da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A 

alegada hipossuficiência da parte autora 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). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “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).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 
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CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não 

merece acolhimento, pois que inexistente lastro probatório mínimo de que a 

parte autora efetivamente tentou a resolução administrativa do problema. É 

que tal assertiva poderia ser corroborada por protocolos seja perante a 

respectiva empresa, seja perante o serviço de atendimento ao 

consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras 

ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, 

ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e 

Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca 

de Colíder. II.3 - Da inversão do ônus da prova Quanto ao pleito de 

inversão do ônus probatório, este será analisado quando do saneamento 

e da organização do processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do 

NCPC, 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, por 

meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

15 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ROSIQUEILA ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001380-07.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ROSIQUEILA ANDRADE DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização 

por danos morais e antecipação de tutela proposta pela parte autora em 

desfavor da parte ré. Afirma a parte autora, em síntese, ter celebrado 

empréstimo(s) de crédito consignado(s) com a parte requerida. Entanto, 

aduz não ter recebido qualquer orientação ou informação durante a 

contratação e que recentemente constatou desconto(s) em seu benefício 

previdenciário referente a cartão(ões) de crédito que não solicitou. Daí 

requer, liminarmente, a suspensão dos descontos, do crédito consignado 

nominado como reserva de margem e das faturas dos cartões de crédito 

com a respectiva liberação da margem consignável do benefício 

previdenciário até decisão final. No mérito, pede a declaração de 

inexistência da relação jurídica, o cancelamento do(s) cartão(ões) de 

crédito, a condenação da parte ré ao pagamento em dobro e à 

indenização por danos morais, tudo com a inversão do inversão do ônus 

da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte autora 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). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “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).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 
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Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não 

merece acolhimento, pois que inexistente lastro probatório mínimo de que a 

parte autora efetivamente tentou a resolução administrativa do problema. É 

que tal assertiva poderia ser corroborada por protocolos seja perante a 

respectiva empresa, seja perante o serviço de atendimento ao 

consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras 

ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, 

ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e 

Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca 

de Colíder. II.3 - Da inversão do ônus da prova Quanto ao pleito de 

inversão do ônus probatório, este será analisado quando do saneamento 

e da organização do processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do 

NCPC, 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, por 

meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

15 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001382-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

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: 

1001382-74.2018.8.11.0009. REQUERENTE: SEBASTIANA MARIA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito 

c.c. pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela 

proposta pela parte autora em desfavor da parte ré. Afirma a parte autora, 

em síntese, ter celebrado empréstimo(s) de crédito consignado(s) com a 

parte requerida. Entanto, aduz não ter recebido qualquer orientação ou 

informação durante a contratação e que recentemente constatou 

desconto(s) em seu benefício previdenciário referente a cartão(ões) de 

crédito que não solicitou. Daí requer, liminarmente, a suspensão dos 

descontos, do crédito consignado nominado como reserva de margem e 

das faturas dos cartões de crédito com a respectiva liberação da margem 

consignável do benefício previdenciário até decisão final. No mérito, pede 

a declaração de inexistência da relação jurídica, o cancelamento do(s) 

cartão(ões) de crédito, a condenação da parte ré ao pagamento em dobro 

e à indenização por danos morais, tudo com a inversão do inversão do 

ônus da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A 

alegada hipossuficiência da parte autora 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). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “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).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 
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possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não 

merece acolhimento, pois que inexistente lastro probatório mínimo de que a 

parte autora efetivamente tentou a resolução administrativa do problema. É 

que tal assertiva poderia ser corroborada por protocolos seja perante a 

respectiva empresa, seja perante o serviço de atendimento ao 

consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras 

ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, 

ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e 

Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca 

de Colíder. II.3 - Da inversão do ônus da prova Quanto ao pleito de 

inversão do ônus probatório, este será analisado quando do saneamento 

e da organização do processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do 

NCPC, 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, por 

meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

15 de agosto de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 3234-49.2012.811.0046 – CÓDIGO 61418 – NÚMERO/ANO: 

0/2012

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXECUTADOS: CEMAYER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICAS LTDA 

- ME

 Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, os bens de propriedade de SERRANA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na seguinte forma:

PRIMEIRA PRAÇA: 04 de setembro de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

SEGUNDA PRAÇA: 04 de setembro de 2018, a partir das 14:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Rua Pará, nº. 192-N, Bairro Jardim Mato 

Grosso, CEP: 78310-000, Comodoro/MT e através do site 

www.balbinoleiloes.com.br .

BENS: Um imóvel urbano localizado no município e Comarca de 

Comodoro/MT, no loteamento denominado Cidade Comodoro, identificado 

como Lote nº. 08 da quadra nº. 50, com área de 650,00m² (seiscentos e 

cinquenta metros quadrados), dentro dos seguintes limites e 

confrontações: Frente: Rua 03 – 13,00 metros; Fundos: Lote 17 – 13,00 

metros; Lado direito: Lote 07 – 50,00 metros; Lado Esquerdo: Lote 09 – 

50,00 metros. Benfeitorias: Uma casa de madeira de aproximadamente 

4,00x6,00m². Imóvel matriculado sob o nº. 6.892 no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Comodoro/MT. Obs.: Embora a Serrana 

Empreendimentos Imobiliários Ltda, esteja como proprietária do imóvel, o 

mesmo pertence ao representante legal da executada Onorio Carlos 

Pompermayer, conforme informações de fls. 34 dos autos.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em 14 de abril de 

2014.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 32.293,99 (trinta e dois mil, duzentos e noventa e 

três reais e noventa e nove centavos), em julho de 2018.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

DEPOSITÁRIO: ONORIO CARLOS POMPERMAYER, BR 174, s/nº., Zona 

Rural, Comodoro/MT.

LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Conforme descrição acima.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 25.790,65 (vinte e cinco mil, setecentos e noventa 

reais e sessenta e cinco centavos), em 22 de agosto de 2016.

ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

PARCELAMENTO: O interessado em adquirir o bem penhorado em 

prestações poderá apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do 

primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da 

avaliação. II) Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem 

por valor que não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser 

comprovada em 24 horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas 

em 30 dias após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem 

depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica 

ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do 

NCPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, 

este ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o 

pagamento da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula 

resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.. OBS: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, 

confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 

designada para a realização da praça, para fins de lavratura do termo 

próprio.
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LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, 

inscrito na JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO 

nº. 67/2013.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 3% (três por cento), do valor do lanço vencedor em caso 

de venda, 2,5% (dois e meio por cento) em caso de adjudicação 

superveniente à designação da hasta, sobre o valor do bem penhorado, a 

qual será suportado pelo adjudicante. E, para a hipótese de remição, a 

remuneração do leiloeiro será de 2,5% (dois e meio por cento), do valor do 

bem fixado no laudo de avaliação ou alternativamente no valor total da 

dívida, devendo ser utilizado como parâmetro aquele que for menos 

oneroso ao executado.

O pagamento da comissão será à vista, em dinheiro ou depósito bancário 

em até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, será 

perdida a caução em favor do credor (art. 897 do CPC/2015), como 

indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, podendo 

se for o caso.

VENDA DIRETA: Restando negativo o leilão, fica autorizada a venda direta 

do bem, observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, 

inclusive os preços mínimos, e mais o seguinte: a) o prazo de 90 (noventa) 

dias para o recebimento das propostas, a contar da realização do leilão; b) 

será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em geral 

em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) 

das depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC; c) o 

pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em 

conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à 

venda no RENAJUD, sendo que a inserção da restrição deverá ser 

solicitada pelo leiloeiro ao magistrado após a realização da venda direta; e) 

a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, desde 

que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o executado SERRANA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na pessoa de seu 

Representante Legal, CEMAYER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICAS 

LTDA – ME, na pessoa de seu Representante Legal e ONORIO CARLOS 

POMPERMAYER, na qualidade de Fiel Depositário / na qualidade de 

Proprietário do Imóvel, bem como os eventuais: coproprietários; 

proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, 

direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou 

concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 

anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei.

 Comodoro/MT, 14 de agosto de 2.018.

NICHOLAS SELZLER KLAHOLD

Gestor Judiciário

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61657 Nr: 3498-66.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY MAISA DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIVIA VAZ SANTOS 

CASTRIANI - OAB:13230

 Intimar a parte ré para apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63144 Nr: 1264-77.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELSON APARECIDO DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Intimar a parte ré para apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1213 Nr: 308-18.2000.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ROSALEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 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 dentro do prazo legal, de forma que neste momento, 

intimo a parte recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95729 Nr: 4689-10.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, ROSELI LUCIA CABRAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente foi intimado a 

apresentar bens nos autos, porém se quedou inerte, desta forma os autos 

serão suspensos nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC combinado 

com o artigo 1.266 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105589 Nr: 3356-86.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI DE OLIVEIRA BICUDO 23607807949, LEVI 

DE OLIVEIRA BICUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente foi intimado via 

DJE para informar o endereço do executado, porém, decorridos 30 (trinta) 

dias não se manifestou, impulsiono portanto o presente feito 

encaminhando ao setor responsável para que o exequente seja intimado 

pessoalmente por meio de carta para se manifestar em 5 (cinco) dias sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61755 Nr: 3609-50.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GHEDIN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:MT 16.990

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

executada para manifestar nos autos com relação à petição de fls. 

146/159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121723 Nr: 2806-57.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposto por MARIANY 

ISABELLE COLEN TORRES, representada por sua genitora MICHELE DA 

SILVA COLEN, em face de ADVILSON TEIXEIRA TORRES objetivando o 

pagamento das prestações alimentícias em atraso.

A parte exequente informou na petição de fls. 38/39 o adimplemento da 

obrigação, requerendo o desconto da pensão alimentícia da folha de 

pagamento do Executado, a fim de ser evitada nova ação executiva.

O MPE se manifestou somente quanto à extinção do feito.

Decido.

Tendo em vista a quitação da dívida exigida pela credora, impõe-se a 

extinção do processo segundo o art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Diante do exposto JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, baseado no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Oficie-se a fonte pagadora para providenciar o devido desconto da 

prestação alimentícia.

Certifique o Ministério Público acerca desta decisão.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 83043 Nr: 18-41.2016.811.0046

 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: JUVENIL DE OLVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Sentença de fls. 153/154 deferiu a antecipação de tutela para que 

o beneficio seja implantado no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária 

de R$ 150,00 em caso de descumprimento.Verifica-se que o AR de fls. 

158 foi enviado e recebido pela Procuradoria Federal Especializada 

INSS.Decisão de fls. 171 determinou a expedição de oficio à gerência 

executiva do INSS. Comunicado de implantação do beneficio de fls. 

184.Petição do autor de fls. 189/192 em que afirma que o beneficio não foi 

implantado.O INSS afirma às fls. 197 que a cessação do benefício em 

comento se dá em virtude do cumprimento da determinação contida no art. 

60, §§ 8º e 9º, da Lei n. 8213/1990.Decisão de fls. 205/206 determina a 

reimplantação do benefício.Às fls. 209 a parte autora pediu para 

homologar o cálculo referente à multa aplicada na sentença no valor de R$ 

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).Certidão de fls. 223 que consta que 

o AR referente ao ofício de ref. 93 não retornou.Homologação dos 

cálculos às fls. 227.Informações de implantação do benefício às fls. 

231.Decido.Verifica-se que quando a parte autora pediu para homologar o 

cálculo referente à multa aplicada na sentença no valor de R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais) (fls. 209) está não colacionou cálculo de qual 

seria o período.Ora, o beneficio foi implantado e cessado por varias 

ocasiões, sendo que por óbvio a multa diária não se aplica desde a 

prolação da sentença.Ademais, com o acréscimo dos §§ 8º e 9º da Lei n. 

8213/1990, a multa é computada a partir de cada decisão judicial que 

determinava a implantação do benefício.Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM 

para desconstituir a decisão que homologou os cálculos 

apresentados.Determino que a parte autora colacione novos cálculos, 

sendo que deverá considerar todas as decisões que determinou a 

implantação do beneficio após a sentença, bem como a data da juntada do 

AR do ofício encaminhado para a Gerência Executiva do INSS e não para 

a procuradoria.Juntamente com os cálculos deverá ser acostado extrato 

do INSS.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 124053 Nr: 3745-37.2018.811.0046

 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: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviene de Barbosa Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela 

de urgência e determino a suspensão imediata do débito originado do auto 

de infração, com a consequente retirada do nome do requerente da 

inscrição em dívida ativa ou qualquer outro órgão de cadastro de 

inadimplentes, bem como se abstenha de ajuizar qualquer tipo de ação 

executiva enquanto tramita a presente ação.Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (CPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.Consigne-se no 

mandado que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112797 Nr: 6450-42.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA, INCOMEX - 

INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285

 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 impugnação 

apresentada e intimo a parte autora para que manifeste nos autos no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93370 Nr: 3563-22.2016.811.0046

 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: PRODUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIDERA SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B, VICTOR 

HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628-A/SP, PAULA A. ABI-CHAHINE YUNES PERIM - 

OAB:273.374/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354.406/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 27 da portaria 03/2017, CERTIFICO que nos 

autos foi apresentado um recurso de apelação que já se encontra com as 

razões, de forma que impulsiono os autos para intimar a parte apelada 

para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88599 Nr: 1723-74.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, MD MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PEDRO STEIN 

AMBRÓZIO - OAB:13790/ES, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 27 da portaria 03/2017, CERTIFICO que nos 

autos foi apresentado um recurso de apelação que já se encontra com as 

razões, de forma que impulsiono os autos para intimar a parte apelada 

para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 83839 Nr: 309-41.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON PATRIK MESQUITA DA SILVA, 

THEODORO ANDRADE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:MT 13.071, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - 

OAB:20590/O-MT, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O- MT

 Vistos em Substituição Legal.

Deixo de apreciar o pedido de fls. 805, uma vez que o juízo competente 

para analisar tal requerimento é o da Segunda Vara.

Assim, determino que seja desentranhado o pedido de transferência 

juntamente com o ofício encaminhado pela Diretora da Cadeia e 

protocolado para o juízo competente.

Considerando que os recursos de apelação já foram recebidos e 

contrarrazoados, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104332 Nr: 2772-19.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO NUNES FREIRE JORDÃO, ELAINE 

OLIMPIO PEREIRA, ALESSANDRA DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADROALDO ALVES GOULART 

- OAB:169025

 Ficam as partes intimadas alegações finais, nos termo do §2º, do artigo 

222, do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96412 Nr: 4999-16.2016.811.0046

 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: CCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS, ADSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação de investigação de paternidade para:1)DECLARAR que o 

requerido JULIO PEREIRA DA SILVA é pai biológico do menor João Pedro 

Dias;2)DECLARAR que ANA VITÓRIA MIRANDA BRUM NÃO é filha de 

ADEILSON DE SALES BRUM.3)CONDENAR o requerido JULIO PEREIRA DA 

SILVA ao pagamento da pensão alimentícia mensal ao menor no valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional mais 

50% (cinquenta por cento) das despesas médicas e hospitalares todo dia 

10 de cada mês, retroagindo a obrigação alimentícia à época da 

citação.4)DETERMINAR que seja anulado o anterior registro e efetuado um 

novo registro de nascimento da menor impúbere junto ao Cartório de 

Registro Civil devendo constar além do patronímico materno e dos avós 

maternos a utilização do patronímico paterno bem como dos avós 

paternos;5)DETERMINAR, outrossim, que o Cartório de Registro Civil 

forneça a certidão de nascimento de forma gratuita para a genitora do 

menor impúbere.6)FICA consignado que a infante passará a se chamar 

Ana Vitória Miranda da Silva.Condeno os requeridos ao pagamento dos 

honorários de sucumbência e custas processuais que fixo em 10% do 

valor da causa, sobrestada a sua cobrança eis que lhes concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita.Notifique-se o Ministério 

Público. Transitada em julgado e nada sendo requerido e não havendo 

nenhuma pendência, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.P. I. 

C.Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.(assinado digitalmente)Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92718 Nr: 3266-15.2016.811.0046

 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: JRM, CAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação de investigação de paternidade, para DECLARAR que o 

requerido Carlos Roberto Ferreira é pai biológico do menor Carlos 

Alexandre Moura. CONDENO o requerido ao pagamento da pensão 

alimentícia mensal à menor no valor correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo nacional mais 50% (cinquenta por cento) das 

despesas médicas e hospitalares todo dia 10 de cada mês, retroagindo a 

obrigação alimentícia à época da citação. Intimem-se a parte requerida 

para juntar nos autos cópia de seu documento de identidade ou outro 

documento capaz de identificar o nome de seus genitores no prazo de 10 

(dez) dias. Com a juntada do documento de identidade da parte requerida, 

DETERMINO que seja efetuado o registro de nascimento da menor 

impúbere junto ao Cartório de Registro Civil devendo constar além do 

patronímico materno e dos avós maternos a utilização do patronímico 

paterno bem como dos avós paternos. DETERMINO, outrossim, que o 

Cartório de Registro Civil forneça a certidão de nascimento de forma 

gratuita para a genitora da menor impúbere.Notifique-se o Ministério 

Público. Condeno a parte requerida em custas processuais e honorários 

advocatícios o qual arbitro em 10% do valor atualizado da causa [art. 

85,§19 do CPC]. Transitada em julgado e satisfeita as custas processuais, 

nada sendo requerido e não havendo nenhuma pendência, arquive-se 

c o m  a s  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s  d e 

estilo.Publique-seIntime-seCumpra-se.Comodoro-MT, 23 de maio de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73166 Nr: 383-32.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDRS, VGDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALIPIO DOS REIS SANTOS - 

OAB:20277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR MORESCO - 

OAB:6606, WILLIAN FROES PEREIRA NASCIMENTO - OAB:6618

 DECLINO a competência para processamento e julgamento da presente 

demanda à Comarca de Sapezal – MT, nos termos do art. 147, inciso II, da 

Lei 8.069/90 e art. 53, inciso I, “a” do Código de Processo Civil. Ciência ao 
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Ministério Público. P. R. I. Cumpra-se.Comodoro/MT, 20 de agosto de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104591 Nr: 2899-54.2017.811.0046

 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: JMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 20 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.: 120407 Nr: 2215-95.2018.811.0046

 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: KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI LOURENÇO ARANTES 

DE OLIVEIRA - OAB:23.736/MT

 VISTOS, ETC.

Intime-se o executado para pagar o valor dos alimentos pleiteados 

referentes aos meses em atraso, devidamente corrigidos, no prazo de 03 

(três) dias, bem como aos que vencerem no curso do processo, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto 

do pronunciamento judicial e decretação de sua prisão civil, nos termos do 

art. 911 do Código de Processo Civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses, conforme artigo 528, parágrafos 1º e 3º, ambos da legislação 

processual.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, URGENTEMENTE, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 20 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.: 119604 Nr: 1800-15.2018.811.0046

 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: ANESTOR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CUNHA RAFUL - 

OAB:4896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

O requerente Anestor Gomes de Oliveira ajuíza a presente Ação de 

aposentadoria por idade em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DETERMINO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12 de setembro de 

2018, às 16h00min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 20 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.: 115707 Nr: 186-72.2018.811.0046

 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: EDNA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum interposta por Edna Rodrigues 

dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social todos 

devidamente qualificados.

 Exarada sentença de improcedência dos pedidos constantes na exordial, 

irresignado, apresentou Edna Rodrigues dos Santos recurso e razões de 

apelação.

É o relato do necessário.

 Tendo em vista que incumbe ao relator apreciar o pedido de gratuidade de 

justiça em grau de recurso conforme dispõe o art. 99, §7º, CPC, DEIXO de 

analisar pedido de assistência judiciária gratuita porventura existente.

 Certifique-se a tempestividade do recurso e razões de apelação 

apresentado nos autos. Se intempestivo, desde já ressalto que o controle 

da admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad 

quem, DEVENDO OS AUTOS ser remetidos após a apresentação de 

contrarrazões ao recurso de apelação ou o decurso do prazo para tanto.

 Em seguida, intime-se o apelado para oferecer contrarrazões ao recurso 

nos termos do art. 1.009, §1º, CPC. Empós, certifique-se a tempestividade 

ou o decurso do prazo para apresentação.

 Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009,§2º, CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já DETERMINO a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Cumpridas as formalidades acima e comprovado a implantação do 

benefício concedido nestes autos, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 20 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.: 72213 Nr: 3992-57.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AGOSTINHO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a 

liminar concedida, para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício “aposentadoria por invalidez” em favor do 

requerente, retroativos à cessação do benefício auxílio-doença 

concedidos à parte requerente.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. Não havendo recurso de apelação contra o valor fixado a 

título de honorários periciais, efetue o adimplemento do valor fixado em 

favor do perito nomeado aos autos. Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após proceda-se com a 

liquidação da sentença e caso o valor da condenação não ultrapasse 

1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se 

os autos.P. I. C.Comodoro-MT, 20 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.: 77412 Nr: 2132-84.2015.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO CANDELORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cumpra-se na íntegra determinação retro.

Às providências.

Comodoro-MT, 20 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.: 79261 Nr: 2896-70.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se pessoalmente a parte autora, para o fim de declarar se houve 

pagamento do débito alimentar, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar 

tal informação no momento do cumprimento do mandado.

Após concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 20 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.: 88629 Nr: 1748-87.2016.811.0046

 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: JOAQUIM GONÇALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS, INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

ESTABELECER o benefício de Auxílio Doença ao requerente consistente 

numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício no período de 06 (seis) meses a partir de 23/03/2016, 

DEVENDO o requerente participar de programa de reabilitação profissional 

para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência 

Social.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. Não havendo recurso de 

apelação contra o valor fixado a título de honorários periciais, efetue o 

adimplemento do valor fixado em favor do perito nomeado aos autos. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e caso o valor 

da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. C.Comodoro-MT, 20 de 

agosto de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28572 Nr: 2647-66.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI DE FÁTIMA ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FIDÉLIS DA SILVA ZAMO, MARIA 

LUIZA PINZON ZAMO, ALDUINO DA SILVA ZAMO, JOSÉ ZAMO, NEOLI 

FÁTIMA BUENO ZAMO, DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FALCÃO RODRIGUES - 

OAB:RO - 616-A, JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - 

OAB:17.347-A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Tendo em vista o decurso do prazo de 03 (três) meses em que o feito foi 

suspenso, impulsiono o presente feito para intimar as partes para que se 

manifestem no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102457 Nr: 2048-15.2017.811.0046

 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: JOSÉ CÍCERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 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 

ESTABELECER o benefício de Auxílio Doença ao requerente consistente 

numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício no período de 27/03/2017 a 27/03/2018. DEVENDO o 

requerente participar de programa de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência 

Social.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. 
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3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Não havendo recurso de 

apelação contra o valor fixado a título de honorários periciais, efetue o 

adimplemento do valor fixado em favor do perito nomeado aos autos. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e caso o valor 

da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. C.Comodoro-MT, 20 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.: 16452 Nr: 1472-42.2005.811.0046

 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: DERCIDES DIAS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT, CARLOS APARECIDO DE ARAUJO - 

OAB:44094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não houve a publicação, impulsiono o feito para 

intimar o patrono da parte autora/exequente para o fim de, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar planilha de cálculo dos valores a serem 

executados, nos moldes da sentença que julgou os embargos à 

execução;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40707 Nr: 1721-46.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE ANA RODRIGUES, HSBC BANK 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT/14.687, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT/8.184-A, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 Tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação, impulsiono o feito 

para intimar a parte requerente manifestar-se, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63153 Nr: 1274-24.2013.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIVAL COMBUSTIVEIS LTDA, DENILSON 

MARCOS BARBIEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT-15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DOLORES NOGUEIRA 

OLIVEIRA PARAGUAÇU - OAB:25139 - O/MT

 Código 63153

Vistos em correição.

 Compulsando os autos verifico que há documentos pendentes de juntada 

considerando o lembrete no sistema Apolo que assim dispôs: “Documento 

pendente de Juntada: Petição do Autor protocolado em: 02/01/2018 às 

14:30:06 pelo PEA sob nº 115361”, sendo assim DETERMINO que seja 

procedida a referida juntada.

 Após, junte-se cópia comprobatória nos autos de que houve a citação por 

edital da (s) parte (s) executada (s).

 APONHE o (a) senhor gestor judicial sua assinatura nas certidões de fls. 

39 e 49, bem como SOLICITE ao servidor que incumbia tal mister a época, 

para que aponhe sua assinatura na certidão 80;

 Se apresentada irresignação/defesa/contestação/embargos pelos 

executados por meio de advogado constituído, certifique-se a 

tempestividade e voltem os autos conclusos.

 S e  d e c o r r i d o  o  p r a z o  p a r a  a p r e s e n t a ç ã o  d e 

defesa/contestação/embargos pelos executados, certifique-se e 

cumpra-se conforme determinado às fls. 46.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-43.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA SAMPAIO DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

 

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 : 

8010166-43.2014.8.11.0046; Valor causa: R$ 28.337,90; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE CIVIL]; 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, 20 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: 8010166-43.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA SAMPAIO DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal 

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, 20 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) COMODORO, 20 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: 1000159-72.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

ANA LAURA DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 20 de 

agosto de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para TOMAR CIENCIA DA PETIÇÃO ANEXADA AO ID 

14845032, cujo teo é a DESISTENCIA DA AÇÃO. Processo: 

1000159-72.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 10.059,88; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANA LAURA DE SOUZA CAMPOS 

Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000055-17.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

FAGUNDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION (ADVOGADO(A))

C. M. DE CARVALHO FABRICA DE PROJETOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000055-17.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 1.126,04; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e dos 

artigos 482, V da CNGC, impulsiono os autos para intimar a parte 

recorrida, para querendo, aparesentar as contrarrazaões, no prazo legal. 

COMODORO, 20 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

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001841-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (ADVOGADO(A))

FRANCA CORREIA SOARES (AUTOR(A))

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. Determinada a emenda à inicial com a 

retificação do polo passivo da demanda (ID 4628561), comparece a parte 

requerente à ID 14747286 acrescendo o Direitor Executivo ao polo 

requerido. Ocorre que, a determinação visa à retificação do polo passivo 

com vistas à inclusão da Fazenda Pública Municipal, pois, mesmo que a 

Prev-Jaci seja a responsável pelo pagamento de aposentadoria à 

demandante, detrai ser o município o responsável pela receita da 

instituição inicialmente qualificada como demandada. Dessa forma, 

intime-se a parte autora para que promova a regularização do polo 

passivo, no prazo impreterível 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, 20 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001054-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001072-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE SEIDENFUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001072-65.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: 

MARIANE SEIDENFUS Vistos etc. Diante do petitório da parte exequente 

anexado à ID 14724603, devolvam-se os autos ao juízo deprecante com 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001909-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. M. (AUTOR(A))

R. B. I. (ADVOGADO(A))

A. P. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MAFORTE SILVA OAB - 001.330.571-94 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. F. (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 188957 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 02/10/2018 às 14hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001885-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SAMA FERRAZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

ANA SILVA LUZ (AUTOR(A))

R. S. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 188964 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 09/10/2018 às 13hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 
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de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001834-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

FILIPE BRUNO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DALGIRO CEOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INANIMAR VITOR DA COSTA (REQUERIDO)

JOSE MESSIAS DE FARIA (REQUERIDO)

VANILDA LOPES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JORGE TADEU FRITSCH (TESTEMUNHA)

ALBERTO FRANCISCO FRITSCH (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001834-81.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: DALGIRO CEOLIN REQUERIDO: JOSE MESSIAS DE FARIA, 

VANILDA LOPES DA SILVEIRA, INANIMAR VITOR DA COSTA Vistos etc. 

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Assim, designo 

audiência para o dia 29 de agosto de 2018, às 16h30min. Intimem-se as 

testemunhas arroladas. Às providências. Jaciara/MT, 09 de agosto de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001834-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

FILIPE BRUNO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DALGIRO CEOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INANIMAR VITOR DA COSTA (REQUERIDO)

JOSE MESSIAS DE FARIA (REQUERIDO)

VANILDA LOPES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JORGE TADEU FRITSCH (TESTEMUNHA)

ALBERTO FRANCISCO FRITSCH (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001834-81.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: DALGIRO CEOLIN REQUERIDO: JOSE MESSIAS DE FARIA, 

VANILDA LOPES DA SILVEIRA, INANIMAR VITOR DA COSTA Vistos etc. 

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Assim, designo 

audiência para o dia 29 de agosto de 2018, às 16h30min. Intimem-se as 

testemunhas arroladas. Às providências. Jaciara/MT, 09 de agosto de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001841-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (ADVOGADO(A))

FRANCA CORREIA SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (RÉU)

 

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 para que promova a 

regularização do polo passivo, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 321, 

parágrafo único do CPC.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001745-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINO GONCALVES BARBOSA (AUTOR(A))

MARIA VIEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES BRAGATO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1001745-58.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 

50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO DA L 

6.969/1981]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

LAUDELINO GONCALVES BARBOSA, MARIA VIEIRA BARBOSA Parte Ré: 

RÉU: EUCLIDES BRAGATO Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) AUTOR(A): 

LAUDELINO GONCALVES BARBOSA, MARIA VIEIRA BARBOSA RÉU: 

EUCLIDES BRAGATTO Data de Distribuição da Ação: 27/07/2018 11:21:12. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO EUCLIDES BRAGATTO atualmente em lugar 

incerto e não sabido, quanto aos termos da ação de Usucapião que lhe(s) 

é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 

no prazo de 30 dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos articulados na inicial pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma ação de Usucapião 

Extraordinário proposta por LAUDELINO GONÇALVES BARBOSA E MARIA 

VIEIRA afirmando que há mais de 09 anos, tem a posse ininterrupta 

mansa-pacifica de um terreno identificado como Lote 05, quadra 05, com 

área de 400.00 m² (quatrocentos metros quadrados) matriculado na no 

RGI de jaciara MT, sob RI/7370, fls 170, do livro 2-AA, Rua Arquimedes 

Pereira Lima, nº 420, Bairro Vila Martins em Jaciara - MT, e que jamais 

recebeu qualquer oposição/notificação por parte do proprietário e/ou 

terceiros durante todo o periodo, e que assim o fe com ânimo de 

proprietária (animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma pública e 

notória, e durante todo o período, todas as prerrogativas/poderes 

inerentes ao domínio do bem imóvel. O imóvel foi avaliado em R$ 

50.000,00(cinquenta mil reais). JACIARA, 20 de agosto de 2018 JOSEFA 

DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE JACIARA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001800-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO LAMBAIS (ADVOGADO(A))

COLUMBIA TELHAS E MADEIRAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAURO FERREIRA SALES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001577-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

MARCELO TADEU FRAGA (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LOPES POSSER (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 
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interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51393 Nr: 3304-77.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GLÓRIA BARBOSA - ME, MARIA 

DA GLORIA BARBOSA, NUBIA SINOBRE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome do executado por meio do sistema INFOJUD.Pois 

bem.Compulsando os autos, verifico que a penhora via Bacenjud, Renajud 

e Infojud restaram infrutíferas, conforme extratos acostados às fls. 44/46; 

48/50 e 54/57, respectivamente.Intimado a indicar bens à penhora, vem o 

exequente requerer novamente diligência pelo juízo, sem que ao menos 

tenha comprovado que realizou busca no intuito de localização de bens do 

devedor ou que tenha havido qualquer modificação na situação financeira 

do executado.Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca 

de bens de devedor, mormente quando a parte exequente de igual modo 

tem a seu dispor convênios para tal mister, como é o caso por exemplo do 

DETRAN-NET ou CEI.Nesse sentido, se extraem os seguintes 

precedentes....Assim, indefiro o novo pedido de busca de bens via 

Infojud.Portanto, determino a intimação da exequente para manifestar-se, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora em 

nome dos executados, sob pena de remessa dos autos ao arquivo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 17 de 

agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33693 Nr: 1252-79.2010.811.0010

 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): SERGIO FRANCISCO MARQUES-ME (SFM 

FAZ), SERGIO FRANCISCO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.2258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido da parte exequente pela realização de 

busca de veículos em nome da parte executada por meio do sistema 

RENAJUD, bem como, consulta por meio do INFOJUD (fls. 

113/114).Inicialmente, observa-se que houve realização de consulta por 

meio do sistema RENAJUD, localizando veículo em nome da parte 

executada (fls. 94).De outra banda, tendo a exequente comprovado o 

esgotamento de todos os meios possíveis de localização de bens da parte 

executada, verifico que o pleito merece deferimento....Com efeito, junto 

aos autos cópias das declarações de imposto de renda do 

executado.Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se 

efetue a pesquisa das declarações do executado via INFOJUD.Havendo 

juntada de informações, processe-se em segredo de justiça.Em sendo 

positiva a diligência, intime-se a exequente para manifestar acerca dos 

documentos juntados, em 15 (quinze) dias.Restando infrutífera, intime-se a 

exequente para, no mesmo prazo supra, manifestar acerca do veículo 

localização por meio do sistema RENAJUD à fl. 94, bem como, requerer o 

que entender de direito, sob pena suspensão do feito.Decorrido o prazo 

acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1307 Nr: 634-91.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCK SHARP DOHME FARMACÉUTICA E 

VETERINÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CRISTINA MOURO 

- OAB:161.979, Alfredo José de O Gonzaga - OAB:7166, ANA PAULA 

SIGARINI GARCIA - OAB:10.133/MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504, Luiz Higa - OAB:50270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:4285, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 

12.242-A, NEILTON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:10.046, NIELSEN 

MONTEIRO CRUVINEL - OAB:11.890

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA proposta por 

MERCK SHARP DOHME FARMACEUTICA E VETERINÁRIA LTDA em face de 

COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

A exequente requereu a suspensão da execução, diante da inexistência 

de bens passíveis de constrição judicial (fls. 214/215).

 Em seguida, foi deferido o pedido à fl. 216, remetendo-se os autos ao 

arquivo.

 Posteriormente, intimada a parte credora, via DJE, para dar 

prosseguimento no feito (fl. 228), esta quedou-se inerte (fl. 229).

 Após, intimada pessoalmente (fl. 230), a exequente permaneceu silente 

(fl. 232).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a exequente foi intimada 

regularmente para dar prosseguimento ao feito, tanto via DJE quanto 

pessoalmente, entretanto manteve-se inerte.

 Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos encontram-se paralisados há 3 anos. Assim, 

verificada a inércia da parte exequente, a extinção é à medida que se 

impõe.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Custas remanescentes, se houver, pela exequente.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46935 Nr: 2021-53.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ANTÔNIO 

ETEVALDO PEREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ETEVALDO PEREIRA SOUZA, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, Rosângela da Rosa Correa - OAB:30.820 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:30.820 - RS

 Vistos.

Recebo a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 223/227, nos 

termos da nova ordenação processual civil.
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Intime-se o Banco Bradesco Financiamentos S/A, ora impugnado, a se 

manifestar, caso queira, em 05 dias.

Considerando ainda que o Banco Bradesco afirma à fl. 234 que também 

protocolou impugnação ao cumprimento de sentença, sob registro 86055, 

determino que a serventia certifique se existe petição pendente de 

juntada.

Caso negativo, intime-se o banco para que apresente cópia da 

impugnação e o respectivo comprovante do protocolo, no prazo de 05 

dias.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação da parte, tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22390 Nr: 1206-95.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO JORGE SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de retificação dos patronos do exequente.

Lado outro, uma vez que o presente feito se encontra sentenciado, 

inclusive com o trânsito em julgado desde 2008, diga o exequente em 05 

(cinco) dias e, após, retornem os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe.

Por fim, cadastrem-se os advogados da parte exequente no sistema 

APOLO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 153 Nr: 5-64.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BETT, LUIZ SACARDI JÚNIOR, LUIZ 

SACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Vistos etc.

Diferente do alegado no petitório de fls. 339/340, não houve qualquer 

arrematação de imóveis penhorados nos presentes autos, não havendo, 

portanto, que se falar em expedição de alvará.

Conforme decidido à fl. 284, permanece apenas a penhora sobre os bens 

descritos nos itens “a” a “c”, de fls. 252.

Assim, determino a intimação do credor para que traga aos autos as 

matrículas atualizadas dos imóveis penhorados, no prazo de 15 dias, 

devendo se manifestar ainda se persiste o interesse na penhora dos 

referidos bens.

Caso positivo, determino que o (a) Oficial (a) de Justiça proceda a 

avaliação dos imóveis penhorados.

Com a juntada da avaliação, digam as partes em 10 (dez) dias.

Após, conclusos para demais deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48414 Nr: 59-58.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução provisória proposta por FAUSTINA SOUZA DA 

SILVA, em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

Petição do executado informando a implantação do benefício requerido 

inicialmente, e pugnando pela extinção do feito (fls. 136/137).

Anuência do exequente com a implantação do benefício, bem como com o 

pedido de extinção do feito, (fl. 156).

Na mesma petição, opta pelo cumprimento de sentença definitivo nos 

autos principais em apenso, código 28173.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Considerando a implantação do benefício requerido inicialmente, objeto da 

presente ação, a extinção do processo é à medida que se impõe, diante 

da perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 28173 Nr: 1609-93.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135/INSS

 Vistos etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, bem como o acordão proferido às fls. 

138/146, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 10(dez) dias.

Após, certificado nos autos o decurso do prazo e nada sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias e anotações 

de praxe.

Intime-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53750 Nr: 2265-11.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROCLUBE DE JACIARA, BENEDITO 

RODEGUER JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE RODEGUER - 

OAB:291039, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/MT

 Vistos etc.Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso 

de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO (fls. 122/133).Nos termos 
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do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a decisão 

agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram (fls. 

120/121).Aguarde-se, contudo, a decisão monocrática a ser lançada pela 

Oitava Turma do TRF1, bem como eventual pedido de informações sobre a 

r. decisão proferida por esta singela instância.Em relação ao pedido de 

bloqueio de saldo em contas bancárias da pessoa jurídica executada, o 

pedido merece deferimento.Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 

835 do CPC declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 51.195,19 

(cinquenta e um mil, cento e noventa e cinco reais e dezenove centavos) 

nas contas da parte executada: AEROCLUBE DE JACIARA, CNPJ nº 

24.776.445/0001-26.....Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 17 de agosto de 

2018Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58861 Nr: 2667-58.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO CRUZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA MARTINS DE ALMEIDA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc....Pois bem.Inicialmente, tendo em vista o desinteresse da parte 

credora pelos bens penhorados (fls. 67/69), desconstituo a penhora de 

fls. 64/65.De outra banda, no que tange à penhora de veículo do sócio da 

empresa executada, consigna salientar que o deferimento do 

redirecionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica não se 

baseia, por si só, pelo inadimplemento da obrigação, salientando, também, 

que não enseja responsabilização do(s) sócio(s)-administrador(es) pelos 

débitos societários.Desta feita, não há razões para o redirecionamento da 

execução e consequente atingimento do sócio da pessoa jurídica 

devedora:“....Posto isto, indefiro o pedido de penhora de veículo de 

propriedade do sócio da empresa devedora.Lado outro, quanto ao pedido 

de bloqueio de numerários por meio do sistema BACENJUD, deve ser 

consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de preferência 

para a realização da penhora.Apesar de não ser o entendimento deste 

Juízo, a realização de consultas via sistema BACENJUD sem a 

demonstração da alteração do quadro econômico da parte executada, 

verifica-se, contudo, o transcurso de mais de 03 (três) anos do último 

deferimento e consulta sistêmica junto ao Banco Central.Posto isto, defiro 

a penhora online no valor de R$ 17.985,79 (dezessete mil novecentos e 

oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) nas constas da parte 

executada: EUREKA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ nº 

10.420.216/0001-60.....Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema BACENJUD, por ter havido resposta negativa e, tendo em vista o 

teor da Súmula 41 do STJ, indique a parte exequente outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão do feito.Por fim, retifique-se a capa dos autos 

substituindo-se a parte devedora por EUREKA COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 15 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45874 Nr: 804-72.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RIBEIRO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OTAVIO KRAMER DE HOLLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 Vistos etc.DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente às fls. 

71/73.Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.Posto isto, defiro 

a penhora online no valor de R$ 83.826,60 (oitenta e três mil oitocentos e 

vinte e seis reais e sessenta centavos) nas contas da parte executada: 

LUIZ OTÁVIO KRAMER HOLLEBEN, CPF nº 867.805.901-00.Nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de 

valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os autos 

permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos (art. 915 do CPC).....Ademais, restando 

infrutífera a penhora dos bens da residência da executada, indique o 

exequente outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito.Por fim, 

expeça-se Certidão de Existência de Dívida para negativação do nome do 

devedor, intimando-se a exequente para retirá-los, a fim de que apresente 

nos respectivos órgãos protetivos de crédito.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 13 de 

agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 28126 Nr: 1625-47.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURALDO NUNES MONTEIRO, VERA LÚCIA 

GUARACHO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, INALDO 

XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - 

OAB:9.259, SAIONARA MARI - OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, 

solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada.Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.Apesar 

de não ser o entendimento deste juízo a realização de consultas via 

sistema BACENJUD sem a demonstração da alteração do quadro 

econômico da parte executada, verifica-se, contudo, o transcurso de mais 

de 03 (três) anos do último deferimento e consulta sistêmica junto ao 

Banco Central.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 

300.412,88 (trezentos mil quatrocentos e doze reais e oitenta e oito 

centavos) nas contas da parte executada: RURALDO NUNES MONTEIRO, 

CPF nº 424.456.559-00; e VERA LÚCIA GUARACHO MONTEIRO, CPF nº 

045.217.458-90....Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora quando 

ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Ainda, 

restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, ou 

ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais 

possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Jaciara/MT, 15 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35051 Nr: 2592-58.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.S LEILÕES S/C LTDA, SILVANI DIAS DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, MAGNO JOSÉ DA SILVA - OAB:9.246-E, MAX MAGNO 

FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc..... Inicialmente, o requerimento da parte exequente pela 

penhora de créditos não merece deferimento. Isso porque, em função dos 

efeitos que são gerados por essa medida sobre a rotina financeira da 

empresa, entendo que a penhora de recebíveis de cartão de crédito 

enquadra-se na hipótese prevista no art. 866, do CPC.Logo, embora 

possível, o deferimento da referida modalidade de penhora deve ser 

realizado com prudência de modo a viabilizar a continuidade das 

atividades econômicas da empresa. No caso em exame, a penhora 

irrestrita dos créditos resultantes de vendas de cartão de crédito, pode 

inviabilizar ou dificultar sobremaneira a continuidade das atividades 

empresariais da parte executada, especialmente considerando que, 

atualmente, grande parte das vendas são realizadas por intermédio das 

operadoras de cartão.É preciso considerar que essas rendas podem ser 

antecipadas pelo credor junto ao sistema bancário como garantia de 

contratos de mútuo, além de constituírem fonte para o cumprimento das 

obrigações trabalhistas e fiscais da pessoa jurídica.A circunstância de 

não ser possível a efetivação da penhora na forma requerida pela 

exequente, não implica em dizer que fique inviabilizada a penhora do 

faturamento, se essa é a única forma de o credor obter a satisfação de 

seu crédito.Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu 

que......, INDEFIRO o pedido de fls. 78/79. De outra banda, deve ser 

consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de preferência 

para a realização da penhora.Posto isto, defiro a penhora online no valor 

de R$ 6.097,21 (seis mil e noventa e sete reais e vinte e um centavos) nas 

contas da parte executada: S. S. LEILOES S/C LTDA, CNPJ nº 

02.748.496/0001-01 e SILVANY DIAS DA COSTA, CPF 

813.558.071-15....Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 13 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53715 Nr: 2235-73.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA PALMEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em fase de 

cumprimento de sentença, proposta por MARTA PALMEIRA DOS SANTOS 

em face de CREDIFIBRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 382, a parte exequente requereu penhora online nas contas da parte 

executada, tendo sido deferido e realizado o bloqueio integral do débito.

Embora intimado acerca da penhora, o executado não se manifestou nos 

autos (fl. 383).

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Diante da ausência de manifestação do executado, declaro satisfeito o 

débito exequendo.

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o competente Alvará 

Judicial, conforme a Resolução 68/2018 - CNJ, em favor da exequente, em 

conta informada à fl. 382 para que efetue o levantamento dos valores 

depositados.

Proceda, o Senhor Gestor, com os procedimentos necessários para a 

liberação.

Após, efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos, 

arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51187 Nr: 3083-94.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LITO LEONEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:65628/MG

 Vistos etc.Em relação ao peticionado às fls. 185/187, em razão da 

natureza dúplice da ação declaratória de revisão de contrato, plenamente 

possível a execução da sentença, frente ao princípio da instrumentalidade, 

que suprime formalidades injustificáveis, e ao princípio da celeridade da 

prestação jurisdicional, de modo a dizimar razão para propositura de novo 

processo para satisfação do crédito.Isso porque a sentença é ao mesmo 

tempo preponderante declaratória e executiva lato sensu (obrigação de 

pagar), uma vez que não houve anulação do contrato, persistindo a 

obrigação contratual entre as partes.....Consigno ainda que constatada a 

existência de débito em favor da Instituição Financeira mas também de 

crédito em favor do devedor, é admissível a sua compensação, conforme 

entendimento jurisprudencial:...Desta feita, intime-se o autor para no prazo 

de 10 dias, manifestar-se acerca do cálculo apresentado pelo banco para 

fins de liquidação de sentença, sob pena de o silêncio importar em 

concordância tácita quanto os valores apresentados. Com a 

manifestação, intime-se o banco para, em 10 dias, manifestar-se. 

Certificada a desídia daquele, voltem-me os autos conclusos.Às 

providências.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 15 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58356 Nr: 2335-91.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se o Sr. Gestor se o mandado de prisão de fl. 42 encontra-se 

inserido no Banco Nacional de Mandado de Prisão.

Caso negativo, determino sua inserção.

Após, aguarde-se em arquivo provisório pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requer o que de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6892 Nr: 879-97.2000.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA DOS SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255 - MT, Delcio Barbosa Silva - OAB:14.364/MT, Victor 

Meira Borges - OAB:12033/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 
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por sentença o acordo entabulado entre a parte exequente e o Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Jaciara/MT, 

prosseguindo-se o cumprimento de sentença em desfavor do Município de 

Jaciara/MT.Intime-se o Município de Jaciara/MT para que informe se já 

houve o depósito dos valores requisitados às fls. 1.300/1.301.Por fim, 

aguarde-se o pagamento do Precatório expedido.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Jaciara/MT, 15 de agosto de 2018.Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48303 Nr: 3597-81.2011.811.0010

 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): EDIVALDO BERNARDINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Assim, considerando a ilegitimidade dos advogados que requeram o 

cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, 

JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, em analogia aos 

termos do artigo 485, VI, do NCPC.Proceda-se à baixa na constrição do 

imóvel indicado à fl. 224.Transitado em julgado a referida decisão, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara - MT, 16 de agosto 

de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47924 Nr: 3186-38.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMA FERRAZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, qualificado nos 

autos (fls. 157/165).

Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram (fls. 

154/156).

Aguarde-se, contudo, a decisão monocrática a ser lançada pela Segunda 

Câmara de Direito Público do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, ante o 

pedido de concessão de tutela recursal, bem como eventual pedido de 

informações sobre a r. decisão proferida por esta singela instância.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de agosto de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33072 Nr: 637-89.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANAIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA, 

CAROLINA VEÍCULOS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265/MT, MÁRCIO NOVAES CAVALCANTI - OAB:90.604 OAB/SP, 

Patrícia Carliene Barros Giacomolli - OAB:13.739/MT, RAFAEL 

RIBEIRO DA GUIA - OAB:14169/MT, Roberto César da Silva - 

OAB:11.994/MT, RODRIGO LOPES LIMA - OAB:13814/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Considerando que já houve o recebimento do crédito diretamente na 

conta do exequente (fl. 323), inexistem valores a serem recebidos nos 

presentes autos, o que induz ao indeferimento do pedido de fl. 339.Custas 

remanescentes se houver, pelas requeridas.Diante da renúncia ao prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com 

as devidas baixas e anotações.Ainda, dispensada a intimação das partes 

e de seus patronos, conforme disposto no Provimento 41/2016, em seu 

artigo 914, verbis: "Art. 914. A sentença homologatória de acordo judicial 

ou extrajudicial dispensa a intimação das partes e de seus 

p a t r o n o s " . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências.Jaciara/MT, 16 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53509 Nr: 2048-65.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANAIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Em que pese o deferimento de penhora no rosto dos autos n.º 

637-89.2010.811.0010 (Código 33072), conforme fls. 50/51, observa-se 

que naqueles autos fora entabulado acordo, sendo que já houve o 

recebimento do valor pactuado diretamente na conta bancária da parte, 

não havendo mais valores a serem recebidos pelo executado naqueles 

autos.

Assim, não há que se impor àquelas executadas que depositem o valor do 

débito nos presentes autos, uma vez que já satisfizeram a obrigação, sob 

pena de pagamento em duplicidade.

Indefiro, portanto, o pedido de fl. 83.

Determino o desapensamento dos presentes autos aos de código 33072.

Intime-se o exequente para que requeira o que entender necessário para 

a satisfação de seu crédito, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88902 Nr: 831-45.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA MELO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se dos autos que o oficial de justiça, não logrou êxito no 

cumprimento dos mandados de citação, por não ter localizado a requerida.

Em seguida, a requerente postula a citação do demandado por hora certa 

(ref. 76).

Consigna-se que para o deferimento do pleito de citação por hora certa, 

são imprescindíveis o preenchimento dos requisitos do art. 252 do CPC, o 

que não se verifica no presente caso, pois, conforme certidão do Sr. 

Oficial de Justiça (ref. 72), quando do cumprimento do mandado foi-lhe 
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informado que a requerida se mudou para a cidade de Rondonópolis/MT, 

inexistindo qualquer manifestação do meirinho acerca da suspeita de 

ocultação da parte ré.

Dessa forma, indefiro, por ora, o pedido de ref. 72.

Considerando a informação de que a requerida encontra-se residindo na 

cidade de Rondonópolis, intime-se a autora para que indique o correto 

endereço da parte ré, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111526 Nr: 1911-10.2018.811.0010

 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: VB ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria da Fazenda do Estado do Mato 

Grosso.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Diante do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, 

presente o direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, 

confirmo a liminar deferida, e CONCEDO a segurança postulada, nos 

termos do Art. 1º da Lei nº 12.016/2009 cumulado com Art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para determinar que a autoridade 

coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS, em relação a venda 

de ativo fixo/imobilizado em favor do impetrante, desde que não se 

configure atividade habitual.Deixo de condenar o impetrado ao pagamento 

das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ante 

o disposto no Art. 25, da Lei nº 12.016/2009, e a Súmula 512 do STF: “Não 

cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de 

segurança”.Determino a remessa obrigatória para cumprimento de duplo 

grau de jurisdição obrigatório (§1º do Art. 14, da Lei 

12.016/2009).Publique-se. Registre-se e Intime-se.Oportunamente, 

arquivem-se, mediante baixa no sistema e Comunicação ao Cartório 

Distribuidor.Jaciara - MT, 03 de agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110258 Nr: 1288-43.2018.811.0010

 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: CARLOS RAMOS DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 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..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, trazer 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, 17 de 

agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106316 Nr: 9264-38.2017.811.0010

 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: NILSON VIEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO DIESEL LTDA, MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - 

OAB:22657-O/MT, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:8878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15110-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 Vistos etc....Pois bem.Em relação à alegada ausência de solidariedade da 

seguradora, entendo não lhe assistir razão.É fato que a seguradora 

laborou um contrato assumindo a obrigação de indenizar terceiros nos 

casos de acidente com o veículo segurado, possuindo assim 

responsabilidade solidária.Entretanto, lhe assiste razão acerca do valor a 

ser indenizado, vez que este corresponderá ao limite do valor 

assegurado.Vejamos o entendimento jurisprudencial...Não havendo outras 

preliminares, e sendo as partes legítimas e estando regularmente 

representadas, não havendo nulidades a serem declaradas ou questões 

processuais a serem apreciadas nesta oportunidade, pelo que, DECLARO 

O FEITO SANEADO, fixando como pontos controvertidos: a) o dano 

efetivamente existente e a sua causa; b) culpa pela realização do evento; 

c) responsabilidade pelo ressarcimento.Desta forma, intimem-se as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.Caso as partes solicitem a produção de prova testemunhal, 

determino que o rol de testemunhas já seja apresentado quando do seu 

requerimento.Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberação.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Às Providências.Jaciara/MT, 17 de 

agosto de 2018Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70447 Nr: 12018-21.2015.811.0010

 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: SIRLEI MACÊDO PINHEIRO, KAMILY CRISTINA SENA DE 

OLIVEIRA, DEVANIR GOMES RODRIGUES, WRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDSON ADELIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Conforme se verifica no auto de avaliação de Ref. 50, a casa 

que ficaria com a inventariante, localizada na rua acocê numero 17, 

quadra 182, Bairro Vila Planalto registrada sob a matricula 5.647 foi 

avaliada em R$100,000.00 (cem mil reais).Já os bens que ficariam com os 

demais herdeiros, conforme esboço de partilha, foram avaliados da 

seguinte forma: a casa localizada na rua Iporâns, nº. 24, quadra 233, 

Bairro Vila Planalto, registrada sob a matricula 5.737, foi avaliada em 

R$30,000.00 (trinta mil reais e o carro modelo vw Santana GL 2000, ano 

de fabricação 1996, foi avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, 

todos os bens foram avaliados em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco 

mil reais), que corrigidos e abatidos os valores relativos aos impostos 

(Ref. 61) restou o montante partilhável de R$ 134.049,41 (cento e trinta e 

quatro mil e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos).Caso a 
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partilha seja realizada nos termos da legislação em vigor, à víuva meeira 

caberá a quota parte no valor de R$ 89.366,26 (oitenta e nove mil, 

trezentos e sessente e seis reais e vinte e seis centavos), enquanto aos 

outros 02 herdeiros caberá a quota parte no valor de R$22.341,56 (vinte e 

dois mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos).Já 

nos termos do plano de partilha amigável, a inventariante ficaria com o 

imóvel no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), enquanto os demais 

herdeiros ficariam com os demais bens, avaliados em R$ 35.000,00 (trinta 

e cinco mil), mais R$ 3.000,00 (três mil) para cada um, o que totalizaria R$ 

20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) para cada um dos herdeiros, em 

flagrante prejuízo ao herdeiro menor, Wesley Rodrigues de Oliveira.Assim, 

determino a intimação da inventariante para que apresente uma proposta 

justa, relativa à quota parte do herdeiro menor, no prazo de 15 dias, sob 

pena de não homologação do plano de partilha apresentado e 

consequente divisão dos bens, observando-se a legislação em 

vigor....Jaciara - MT, 15 de agosto de 2018.Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93987 Nr: 3290-20.2017.811.0010

 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: ANTONIETA MARIA DE JESUS, Ilda Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSTERDAN DE JESUS NASCIMENTO, 

SANDOVALDO RIBEIRO DE PAIVA, NILTE REBOUÇAS DE PAIVA, JOSÉ 

ELIAS SOBRINHO, ESPOLIO DE NERCI DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - OAB:6678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

pontos controvertidos a demonstração dos requisitos da usucapião 

ordinária: lapso temporal, inexistência de oposição e animus 

domini.DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 14h30min.Intimem-se as partes pessoalmente para 

comparecerem à audiência, sob pena de confissão.O comparecimento das 

testemunhas a audiência deverá ser promovido pela parte autora, 

independente de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.Ciência ao MPE e à DPE.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Jaciara-MT, 08 de 

agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100443 Nr: 6386-43.2017.811.0010

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Dourado do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR 

proposta por BANCO ITAUCARD S/A em face de EUDES DOURADOS DO 

NASCIMENTO, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

Com a inicial vieram documentos.

Recebida a inicial, deferiu-se a medida liminar de busca e apreensão do 

bem (Ref. 04).

Após, em virtude da não localização do veículo (Ref. 14), determinou-se a 

citação do demandado, a qual não ocorreu até o presente momento (Ref. 

27).

Por fim, a parte autora requereu desistência do feito, retirando-se a 

restrição sistêmica sobre o bem (Ref. 51).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório do necessário.

Decido.

Requerida a desistência da demanda, ainda não formada a relação 

processual ante a ausência de citação da parte requerida, assim 

dispensada sua anuência, imperiosa a homologação do pedido.

Quanto ao pedido de levantamento da restrição anotada no prontuário do 

veículo, verifica-se que não fora realizada qualquer restrição por este 

juízo.

Assim, pelo exposto e sem delongas, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

pedido de desistência do feito formulado pela parte autora para que 

produza os seus efeitos jurídicos, com espeque art. 200, parágrafo único, 

do CPC, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

485, inciso VIII, do mesmo códex.

REVOGO a liminar deferida à Ref. 04.

Custas remanescentes, se houver, pela parte autora (art. 90 do CPC).

 Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96206 Nr: 4312-16.2017.811.0010

 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: FABIANO MELO DE SOUZA

 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 formulados na inicial, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não 

preenchimento dos requisitos necessários para a concessão dos 

benefícios pleiteados.CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

R$ 500,00 (§8ª, artigo 85, do Novo Código de Processo Civil), ressalvando 

o disposto no art. 98, § 3º do Novo Código de Processo Civil.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o fe i to,  com as anotações de praxe.Às 

providências.Jaciara/MT, 08 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50031 Nr: 1823-79.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA MORANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3797 Nr: 139-18.1995.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINALVA DE MOURA SCHUENK ABRAÃO, 

PAULO ROBERTO APARECIDO ABRAÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

REquerida, para no prazo legal, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais finais, no valor de R$ 556,64, conforme cálculo retro, 

devendo ser pagas em guias distintas e específicas), sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69621 Nr: 11764-48.2015.811.0010

 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: RUSSI & RUSSI LTDA, RUSSI & RUSSI LTDA, VIAÇÃO 

VALE DO SÃO LOURENÇO LTDA, M J RUSSI & CIA LTDA (POSTO 

MESAPE), VLS - Comércio de Combustíveis Ltda, GR Transportes e 

Serviços Ltda, Tesouro Comércio de Combustíveis Ltda, ANDREIA 

WAGNER ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, SCANIA BANCO SA, 

ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A, NAOR DE MELO FRANCO, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO RURAL DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS MT, BANCO VOLKSWAGEN S/A, BANCO RODOBENS 

S/A, SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS, BANCO DO BRASIL S.A, SK AUTOMOTIVE, WIDAL E 

MARCHIORETTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O, 

Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274, ALINE HENRIQUE ALBERTO DANTAS - OAB:6718/RN, 

AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - OAB:357020, ANDREA 

SYLVIA DE LACERDA VARELLA FERNANDES - OAB:3.608/RN, 

ANDRÉYA MONTI OSÓRIO BUSTAMANTE - OAB:12605, Antônio 

Martello Júnior - OAB:6370/MT, CHRISSY LEAO GIACOMETTI - 

OAB:15596, ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818, FERNANDO FREITAS 

FERNANDES - OAB:19.171/MS, Flavio Augusto da Costa Ribeiro 

Garcia - OAB:10.114 - MT, HELDER GUIMARÃES MARIANO - 

OAB:18.941/MS, KARINA RIBEIRO NOVAES - OAB:197.105/SP, 

LEANDRO GARCIA - OAB:210.137, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:6358, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, NAOR DE MELO FRANCO - 

OAB:19243/O, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14.885 - MT, RODRIGO 

SARNO GOMES - OAB:203.990/SP, ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710/O, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:291194

 Vistos e examinados.

A empresa recuperanda RUSSI & RUSSI LTDA, CNPJ nº 

36.958.262/0001-00, comparece aos autos (ref. 310) requerendo seja 

autorizada sua participação no procedimento licitatório administrativo 

(Pregão Presencial nº 020/2018) que será realizado no dia 21 de agosto 

de 2018.

 Pois bem.

 Verifico a presença dos requisitos para concessão do pedido.

A questão foi enfrentada pelo STJ, dando amparo à tese das 

recuperandas de que podem participar de processo licitatório no âmbito da 

administração:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA 

PARA CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL 

ADMITIDO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. NECESSIDADE DE EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTAR CERTIDÃO PREVISTA NO ART. 

31, II, DA LEI 8.666/93. QUESTÃO INÉDITA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. 

RENDA TOTALMENTE OBTIDA POR CONTRATOS COM ENTES PÚBLICOS. 

PERICULUM IN MORA INVERSO EVIDENCIADO. QUESTÃO INÉDITA. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEFERIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. LIMINAR CASSADA. 

EXTINÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.1. A 

jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça é no sentido de 

que a concessão de provimento liminar em medidas cautelares reclama a 

satisfação cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in 

mora. O primeiro consubstancia-se no fato de o direito alegado no recurso 

ser plausível e encontrar amparo em entendimentos deste Superior 

Tribunal e o segundo remonta-se à possibilidade de perecimento do direito 

caso a medida não seja deferida.2. O Tribunal de origem exarou decisão 

no sentido de permitir que a agravante, pessoa jurídica em recuperação 

judicial, continuasse a participar de licitações públicas, "sem apresentação 

da certidão negativa de recuperação judicial" salientando, para tanto, que 

essa "possui todas as certidões negativas ínsitas no art. 31 da Lei nº 

8.666/93, sendo certo que, por estar em recuperação judicial, não seria 

capaz de apresentar apenas a certidão negativa de falência ou 

concordata." 3. Quanto ao fumus boni iuris - possibilidade de empresa em 

recuperação judicial ser dispensada de apresentação da certidão ínsita no 

inciso II, do art. 31, da Lei nº 8.666/93, considerando os fins do instituto 

elencados no art. 47 da Lei nº 11.101/2005 - para fins de participação em 

certames, verifica-se que esta Corte Superior de Justiça não possui 

posicionamento específico quanto ao tema.4. Nos feitos que contam como 

parte pessoas jurídicas em processo de recuperação judicial, a 

jurisprudência do STJ tem-se orientado no sentido de se viabilizar 

procedimentos aptos a auxiliar a empresa nessa fase. A propósito, cita-se 

o REsp 1187404/MT - feito no qual foi relativizada a obrigatoriedade de 

apresentação de documentos, por parte de empresas sujeitas à Lei nº 

11.101/2005, para fins obtenção de parcelamento tributário. Restou 

consignado que: "em uma exegese teleológica da nova Lei de Falências, 

visando conferir operacionalidade à recuperação judicial, é desnecessário 

comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei n. 

11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da inexistência de lei 

específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de 

empresas em recuperação judicial. (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO.) 5. O fato de o pleito deduzido no especial não 

encontrar amparo em qualquer precedente desta Corte, somando à tese 

adotada, em situações similares, no sentido de relativizar as exigências 

documentais, previstas em lei, para que empresas em recuperação judicia 

possam lograr êxito em seu plano recuperatório, afastam, da espécie, o 

fumus boni iuris.6. Não resta evidenciada a alegação de ser o provimento 

assegurado pela instância a quo genérico com efeito erga omnes. O 

Tribunal a quo não autorizou a recorrida a participar sumariamente de toda 

e qualquer licitação sem apresentação de quaisquer documentos 

previstos na lei de regência. Afastou a apresentação de uma certidão: a 

certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica.7. O periculum in mora não foi demonstrado, pois 

o agravado não foi capaz de demonstrar o perecimento de seu direito. 

Aliás, ao contrário, visualiza-se na espécie, possível ocorrência de 

periculum in mora inverso, pois, tendo a agravante focado sua atividade 

empresarial em contratos com os entes públicos, constituindo-se em 100 

% de sua fonte de receitas, a subsistência da liminar em tela poderá 

comprometer a sua existência.8. Agravo regimental provido, cassando a 

liminar anteriormente deferida e julgando extinta, sem julgamento de mérito, 

a presente Medida Cautelar .AgRg na MC 23.499/RS, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014)”.

Além disso, a finalidade da recuperação judicial é tentar superar a crise 

empresarial, preservando a empresa com sua atividade econômica, não 

fazendo qualquer sentido cláusula restritiva sem elementos concretos que 

demonstrem a possibilidade de lesão ao ente público.

O TJMT também assentou que o juízo da RJ deve expedir certidão 

atestando que a empresa recuperanda está cumprindo o plano:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA EM CERTAME LICITATÓRIO - EMISSÃO DE 

CERTIDÃO QUE ATESTE O CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

– POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.1. A recuperação judicial objetiva 

a superação da crise empresarial, permitindo a continuidade da atividade 

econômica e evitar a falência, ou seja, nos termos do art. 47 da Lei n° 

11.101/2005, visa a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e do interesse dos credores, de modo a promover a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica.2. Na hipótese, o juízo no qual tramita a ação é o competente 

para acompanhar a execução do plano de recuperação judicial e é ele 

quem tem acesso às informações necessárias para emissão da certidão 

pleiteada. Assim, se o plano de recuperação está sendo cumprido pela 

empresa, não há óbice para a emissão do documento exigido no edital de 
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licitação.(AI 106580/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 

07/02/2014)”.

Portanto, constatado que não há qualquer falha a ser imputada à 

recuperanda no andamento da RJ, até como corolário da recuperação 

judicial é de se atestar que as empresas possuem aptidão econômica e 

financeira para participar de licitação, ainda mais que os produtos serão 

pagos após a entrega da mercadoria.

 Assim, DEFIRO a expedição de certidão atestando que a recuperanda 

Russi e Russi Ltda está apta econômica e financeiramente a suportar o 

cumprimento do contrato, autorizando a empresa a participar da licitação 

promovida pela Prefeitura de Juscimeira/MT, nos termos do Edital PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 020/2018, que será realizado no dia 21 de agosto de 

2018, promovido pela Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, para 

“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

COMBUSTIVEL; GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E 

ÓLEO DIESEL S-10”.

Cumpra-se com urgência. Intime-se.

Após, devolvam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, com 

urgência, tendo em vista que até a presente data não houve a 

homologação do plano de recuperação judicial.

Às providências.

Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55595 Nr: 120-45.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS MOTA PANHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:7.629/SC

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, para intimação das partes, 

para no prazo legal, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais finais "pro rata", conforme detemrinado na Sentença, no valor de 

R$ 1.040,90, conforme cálculo retro (Custas R$ 520,45 + Taxa R$ 520,45), 

devendo ser pagas em guias distintas e específicas), sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51611 Nr: 148-47.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADESIO MARTINS DE ANDRADE, HELENA DOURADO 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ADEMIR GASPAR 

DE LIMA, MILTON FERREIRA JUNIOR, LAURENTINO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6920, THAMIRYS MAYARA FERREIRA 

VENTURA - OAB:24686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte contrária, para no prazo legal, se manifestar sobre a petição do 

Município que requer a remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de 

conciliação, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52827 Nr: 1399-03.2013.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA, JOÃO CARLOS TAVARES 

DE PAULA, ARLINDO JOSÉ NUNES E SUA ESPOSA, FABIANO DIAS DOS 

SANTOS E SUA ESPOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MEIRA BORGES - 

OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:, MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO 

COUTINHO - OAB:6929, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, 

ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 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 contrária, para no prazo legal, se manifestar sobre a petição do 

Município que requer a remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de 

conciliação, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58478 Nr: 2412-03.2014.811.0010

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA, JELSEI TEREZINHA 

LANGNNER, MARIA APARECIDA DE SOUZA TAVEIRA, JOÃO CARLOS 

TAVARES DE PAULA, ARLINDO JOSÉ NUNES E SUA ESPOSA, FABIANO 

DIAS DOS SANTOS E SUA ESPOSA, Adézio Martins de Andrade, HELENA 

DOURADO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6929, ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 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 contrária, para no prazo legal, se manifestar sobre a petição do 

Município que requer a remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de 

conciliação, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56592 Nr: 965-77.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDAS, JEAS, MCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 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): José Manoel da Silva 

Filiação: , brasileiro(a), , carreteiro, Endereço: Rua das Andorinhas, N° 04, 

Quadra 08, Bairro: Rui Barbosa, Cidade: Rondonópolis-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 28490 Nr: 1711-18.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOG, DOG, NTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GG

 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
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Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Germano Gettner Filiação: 

Frederico Gettner e Maria Aparecida Peres Gettner, brasileiro(a), natural 

de Valparaíso-SP, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua 06, Casa 

102, Bairro: Jd. Esmeralda, Cidade: Jaciara-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001810-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBBSON CROSUE ROSIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001810-53.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA 

LTDA - ME, ROBBSON CROSUE ROSIN Vistos etc. Verifico que estão 

preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi observada 

a determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Assim, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem 

o pagamento da dívida, acrescida de custas e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos dos arts. 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do 

CPC. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO 

deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação dos executados e a segunda com o objetivo de 

promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado 

no prazo legal de 03 (três) dias. 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, os 

executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos por este 

juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar os executados, 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. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do CPC), devendo, no entanto, 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. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do art. 212, § 2º do CPC. Desde 

já, determino que o exequente indique depositário fiel. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001774-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001774-11.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EXECUTADO: 

DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA Vistos etc. Verifico que estão preenchidos 

os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Assim, não sendo 

o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no 

disposto no Art. 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida de custas e honorários advocatícios, sendo que em 

relação a esses fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos dos arts. 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do CPC. O MANDADO 

DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO 

EM 02 (duas) vias, a primeira com o propósito de promover a citação do 

executado e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação 

e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de 03 (três) dias. 

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. 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. 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. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do CPC), devendo, no entanto, 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. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do art. 212, § 2º do CPC. Desde 

já, determino que o exequente indique depositário fiel. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001653-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CANDIDA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

ADVAIR ALVES DOS SANTOS (RÉU)

JOAO ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001653-80.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: ADVAIR ALVES DOS SANTOS, JOAO 

ALVES DOS SANTOS, MARIA CANDIDA ALVES DOS SANTOS Vistos etc. 

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do 

mesmo diploma legal. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto 

no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo 

codex, recebo a petição inicial. Além disso, preenchidos os requisitos do 

art. 700 do CPC, a ação monitória é pertinente. Expeça-se o mandado de 

pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer 

ou de não fazer, com o prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial, 

bem como para o pagamento de honorários advocatícios, estes 

equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor da causa (CPC, Art. 701), 
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anotando-se, ainda, nesse mandado, que, caso os réus o cumpra, no 

prazo estipulado, ficarão isentos de custas processuais (CPC, Art. 701, 

§1º). Conste, ainda, que, nesse prazo, os réus poderão oferecer 

embargos (CPC, Art. 702), e que, não havendo o cumprimento da 

obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, 

o título executivo judicial (Art. 701, § 2º, do CPC). Apresentando os réus 

embargos monitórios, no prazo legal, certifique-se e intime-se a autora 

para responder os embargos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

Art. 702, § 5º, do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001766-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001766-34.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA E 

SILVA Vistos etc. Diante do petitório da parte autora, anexado à ID 

14730720, retifique-se a autuação dos autos. Ainda, defiro o pedido de 

dilação de prazo para o cumprimento da determinação de ID 14516453, 

concedendo o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva. 

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e voltem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001748-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO APARECIDO DIAS (AUTOR(A))

FRANCISCO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

LUCIMAR MARTINS DIAS (AUTOR(A))

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 DECISÃO Processo: 1001748-13.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

DORIVALDO APARECIDO DIAS, LUCIMAR MARTINS DIAS RÉU: 

COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA CIPA LTDA - E 

SEUS SUCESSORES Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial e sua emenda. Defiro o benefício 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Cite(m)-se 

por correio aquele(s) em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo (CPC, Art. 247). Citem-se pessoalmente os confinantes do 

referido imóvel, exceto se o objeto da presente ação for unidade 

autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada 

(CPC, Art. 246, §3º). Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os 

réus em lugar incerto e os eventuais interessados (CPC, art. 259, inciso I). 

Por via postal, intimem-se para manifestar interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município. 

Após, não sendo apresentada contestação pelos requeridos e 

confinantes citados por edital, nomeio a defensoria pública como curador 

especial para representá-los em juízo, conforme preceitua o art. 72, inciso 

II, do CPC. Com a chegada das contestaçãoes, intime-se à parte autora 

para impugnás-la, no prazo legal. Por fim, vista ao MPE. Em tempo, 

retifique-se a autuação dos autos alterando o valor da causa e o polo 

demandado, acrescentando-se as pessoas nominadas no petitório de ID 

14638460. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001562-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001562-87.2018.8.11.0010. AUTOR: 

FLORENTINA MARTINS DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de 

Restabelecimento de Auxílio Doença ou Aposentadoria por Invalidez” 

ajuizada por Florentina Martins da Silva, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando o 

restabelecimento do auxílio doença ou conversão em aposentadoria por 

invalidez, vez que fora indeferido seu pedido administrativamente, bem 

como, pleiteando, inicialmente, a isenção do pagamento das custas 

processuais, mediante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Com a inicial juntou documentos. É o relato necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais De plano defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. II - Da 

Prova Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal 

requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional 

de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo administrativo 

promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias 

realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, Nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 24 de outubro 

de 2018 às 12h00min para realização da perícia. iv) A parte requerente 

deverá se apresentar para a perícia na data designada portando todos os 

seus exames. v) Cientifique ainda a Sra. perita que fica desde já arbitrado 

para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. vii) Nas 
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hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 

(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, 

atividade declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral 

anterior e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), 

bem como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) 

Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) 

Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. ix) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para responder à presente demanda, fazendo-se 

acompanhar o LAUDO PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Cite-se e 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Jaciara-MT, 11 de julho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001352-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

MARIVALDA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação (ID 14539942) foi protocolada no 

prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001318-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

EMIDIA DOS SANTOS SALLES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação (ID 14540006) foi protocolada no 

prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001115-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PONTES (AUTOR(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação (ID 14540072) foi protocolada no 

prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001035-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DINA MARCIA CHICARINO CAIRES (ADVOGADO(A))

ZENILDA DE MORAES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação (ID 14540214) foi protocolada no 

prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001030-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARQUES RIBEIRO (AUTOR(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação (ID 14655534) foi protocolada no 

prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27408 Nr: 1013-12.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ALEXANDRE DA CRUZ, ADALGIZA PINTO DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20 (VINTE) DIAS

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Espolio de Milton da Costa 

Ferreira Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Parte Sem Endereço 

(Aguardando Regularização)

AUTOS N.º 1013-12.2009.811.0010 – código 27408

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MILTON ALEXANDRE DA CRUZ e ADALGIZA PINTO 

DA CRUZ

PARTE REQUERIDA: ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Espolio de Milton da Costa Ferreira, 

endereço incerto e não sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 
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em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 5(cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 555,66. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 427,41para recolhimento 

da guia de custas e R$ 128,25 referente a taxa judiciária, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 109/111. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

Jaciara - MT, 17 de agosto de 2018.

Audyrlene Rocha Almeida

Gestora Administrativa

Responsável CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 79591 Nr: 1993-12.2016.811.0010

 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: ROBERTO DOS ANJOS CORDOVA

 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, faço proceder a intimação do advogado do autor 

para contrarrazoar o recurso. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72703 Nr: 12747-47.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CELSO DE MOURA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado citação dos 

confinantes. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de 

junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 17 de agosto de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27044 Nr: 599-14.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LUIZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135/INSS

 Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração 

opostos pelo requerido para fazer constar no dispositivo da sentença de 

fls. 254/258 como início para a implantação do benefício desde a data de 

sua suspensão 22/01/2009 e, em relação às prestações vencidas, 

incidência de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 

11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, observado, 

todavia, as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.De outro lado, 

NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios interpostos pelo requerente às fls. 

259/264.Sem custas e honorários.Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 06 

de agosto de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50702 Nr: 2550-38.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 Processo nº. 2550-38.2012.811.0010

Código 50702

Exequente: Eretilde Klabunde Vergutz.

Executados: José Augusto Vergutz.

 VISTOS ETC,

Indefiro os pedidos de fl. 74, tendo em vista o teor da decisão de fl.21.

Intime-se a curadora especial do executado para, querendo, no prazo 5 

(cinco) dias requerer o que entender de direito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 15 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34581 Nr: 2137-93.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA ROTILI

 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:

 Processo nº. 2137-93.2010.811.0010

Código nº. 34581

VISTOS ETC,

Intime-se a parte exequente por meio de seu advogado para, querendo, 

oferecer resposta à impugnação de fls. 154/155, sob pena de 

concordância tácita.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 15 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001773-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUNICE DE OLIVEIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001773-26.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EXECUTADO: MARIA 
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EUNICE DE OLIVEIRA LIMA VISTOS ETC, Cite-se a parte devedora para, 

em 03 (três) dias, pagar o valor integral da dívida (art. 829 do NCPC) ou, 

querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados a partir da data da juntada aos autos do 

mandado de citação (artigos 914 e 915 ambos do NCPC). Não havendo 

pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando os executados a 

respeito dos atos processuais praticados (art. 154, inciso V e art. 829, § 

1.º, ambos do NCPC). Cientifique o executado para, caso queira, no prazo 

para oferecimento dos embargos, uma vez reconhecendo o crédito 

exequente, comprove o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, inclusive custas e honorários de advogado, requerendo o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do NCPC). Arbitro 

os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado 

que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se os executados da possiblidade de majoração no 

caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Defiro os 

benefícios do art. 212, § 2º do NCPC. Citem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Jaciara/MT, 20 de agosto de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001790-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALISSON AUREO FERNANDES - ME (REQUERENTE)

CLICIA LUPINETT FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE TABOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001790-62.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

ALISSON AUREO FERNANDES - ME REQUERIDO: LUCINEIDE TABOSA 

VISTOS ETC, ALISSON AUREO FERNANDES – ME ajuizou a presente 

“notificação judicial”, em face de LUCINEIDE TABOSA, qualificados nos 

autos. O autor foi intimado para recolher as custas processuais, 

oportunidade em que requereu a concessão do benefício da gratuidade da 

justiça. É o relato necessário. Decido. Indefiro o pedido de concessão da 

gratuidade da justiça. Isso porque não visualizo os requisitos necessários 

à concessão do benefício pleiteado pelo autor. Como é cediço, a pessoa 

jurídica deve comprovar o estado de miserabilidade para fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já 

pacificou o tema, verbis: “O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica 

de direito privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da 

efetiva insuficiência de recursos. Precedentes.” (STF – AI 673934 AgR, 

Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª T., j. 23/06/09, DJe-148 06/08/09). No mesmo 

sentido: Rcl 1905 ED-AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 

julgado em 15/08/2002, RE 192715 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, 

Segunda Turma, julgado em 21/11/2006. O Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso mantém idêntico posicionamento: “PESSOA 

JURÍDICA - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - CRITÉRIO OBJETIVO 

FIXADO PELO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA. Incumbe ao juiz no uso 

de suas atribuições administrativas, fixar parâmetros para a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, com o fim de se evitar sua utilização 

inadequada e abusiva, por quem em verdade não necessita. Para a 

pessoa jurídica receber os benefícios da justiça gratuita, deve apresentar 

prova real de sua incapacidade de pagar as custas do processo.” (TJMT – 

5ª Câm. Cível – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – julgado em 

23/06/2010). No presente caso, não há qualquer prova de que a pessoa 

jurídica esteja em situação de miserabilidade que lhe impeça de recolher as 

custas processuais. Portanto, em vista da ausência de elementos 

suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a 

concessão do benefício almejado, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita ao 

autor. Pelo exposto, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado 

(a), para que comprovE o recolhimento das custas de distribuição no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, na forma do artigo 290 do Novo Código de Processo 

Civil. Não havendo manifestação no prazo retro, certifique-se. Após, 

conclusos para ulterior deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 

20 de agosto de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001942-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AUTO VIDROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001942-13.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: MASTER AUTO VIDROS LTDA - 

EPP VISTOS ETC, Banco Bradesco S/A requer deste juízo o cumprimento 

da liminar de busca e apreensão deferida nos autos da ação nº 

100198-04.8.11.0003, em tramite na 2ª Vara Cível Comarca de 

Rondonópolis/MT, ao argumento que o bem objeto daquela demanda, 01 

(um) veículo Fiat Strada CS, cor branca, ano 2009, modelo 2010, chassi 

9BD27803MA7183896, placa NPK-6390, Renavam 169667634 estaria 

nesta Comarca. Alicerça o pedido no art. 3º, § 12, do Decreto Lei nº 

911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014, que dispensa a expedição de 

carta precatória para busca e apreensão de veículos localizados em 

outras comarcas, na hipótese de inadimplemento de contrato de 

financiamento com alienação fiduciária. Acostou o recolhimento das 

custas judiciais. É o necessário. Decido. Registro que a alteração do 

Decreto Lei nº 911/69, pela Lei nº 13.043/2014, não deixa margem de 

dúvidas acerca da necessidade de acolhimento do pedido formulado pela 

requerente. Isso porque a peça inaugural está devidamente instruída com 

a cópia da petição inicial do pedido de busca e apreensão, bem como, da 

decisão judicial concessiva da liminar. A propósito, esta é a atual redação 

do art. 3º, do Dec. Lei 911/69: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor 

poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o 

do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) 

§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo.” (...) Por todo o exposto, DEFIRO o pedido 

formulado pelo requerente, determinando a imediata busca e apreensão do 

bem descrito na peça basilar veículo Fiat Strada CS, cor branca, ano 2009, 

modelo 2010, chassi 9BD27803MA7183896, placa NPK-6390, Renavam 

169667634, no endereço informado pelo autor. Nomeio como depositário 

fiel do bem a pessoa indicada pelo requerente na inicial, Sr. Viltamir 

Rodrigues do Nascimento, CPF 395.352.071-72, lavrando-se o respectivo 

termo. Autorizo o concurso da força policial para assegurar o cabal 

cumprimento da medida de busca e apreensão. Defiro os benefícios 

inseridos no art. 212 do CPC. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 20 de 

agosto de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001583-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA SILVA FERRAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001583-63.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JOAO 

PAULO DA SILVA FERRAZ VISTOS ETC, CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO S/A ajuíza a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de JOÃO PAULO DA SILVA FERRAZ almejando a concessão da 
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liminar de busca e apreensão dos bens: 01) Marca: VOLKSWAGEN, 

Chassi: 9BWCA05W48P013026, Modelo: GOL 1.0, Placa: MT/JYT 2781, 

Cor: PRATA, Movido: ETANOL/GASOLINA, Ano Fab.: 2007, Modelo: 2008, 

Renavam: 00925473308 e Marca: HONDA Chassi: 9C2JC4820DR006149; 

02) Modelo: BIZ 125 ES Placa: MT/OBJ 9268 Cor: PRETA, Movido: 

ETANOL/GASOLINA, Ano Fab.: 2012 Modelo: 2013, Renavam: 

00494777095. Asseverou que o réu tornou-se inadimplente com as 

obrigações assumidas em contrato, o que ocasionou o vencimento total da 

dívida, tendo sido constituído em mora por meio de notificação extrajudicial, 

nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto lei 911/69, alterado pela Lei 

13.043/2014, razão pela qual é de rigor o deferimento da liminar de busca 

e apreensão almejada. Com a inicial vieram documentos. É o relato do 

necessário. Decido. A liminar de busca e apreensão deve ser deferida, 

porquanto comprovados os pressupostos legais necessários para tanto, 

nos termos do disposto no Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 

nº. 10.931/2004 e Lei nº 13.043/2014, especialmente diante da 

comprovação da constituição da mora do requerido. É certo que de acordo 

com o artigo 3º, § 2º do Decreto Lei 911/69, alterado pela Lei n° 

10931/2004, o devedor pode, no prazo de 05 (cinco) dias após executada 

a liminar de busca e apreensão, pagar a “integralidade da dívida 

pendente”. Neste sentido é o entendimento do STJ: “DIREITO CIVIL. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA 

(PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO MANTIDA.1. A atual 

redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a 

purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade 

da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, 

livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento.” (AgRg no REsp 1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 

11/02/2014). Certo é que lei especial nova geralmente traz normas a par 

das já existentes; normas diferentes, novas, mais específicas do que as 

anteriores e que, como o Código de Defesa do Consumidor não regula 

contratos específicos e em casos de incompatibilidade, há clara 

prevalência da lei especial nova. Nesse passo, transcrevo o voto 

proferido no REsp 1.287.402/PR/STJ, pelo Relator do acórdão o 

Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferrreira, verbis: “A hipótese legal, 

para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) dias previstos em 

lei, pagar a integralidade da dívida pendente. "O devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus". Nesse passo, cumpre consignar que, 

evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação contratual 

envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as 

disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor. Por todo o exposto, e levando-se em 

conta as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como a constituição em mora do requerido, DEFIRO A 

LIMINAR de busca e apreensão dos bens: 01) “Marca: VOLKSWAGEN, 

Chassi: 9BWCA05W48P013026, Modelo: GOL 1.0, Placa: MT/JYT 2781, 

Cor: PRATA, Movido: ETANOL/GASOLINA, Ano Fab.: 2007, Modelo: 2008, 

Renavam: 00925473308 e Marca: HONDA Chassi: 9C2JC4820DR006149”; 

02) Modelo: BIZ 125 ES Placa: MT/OBJ 9268 Cor: PRETA Movido: 

ETANOL/GASOLINA, Ano Fab.: 2012 Modelo: 2013 Renavam: 

00494777095” nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, com as 

alterações da Lei 13.043/2014. Executada a liminar, cite-se o requerido 

para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da apreensão, 

ter o bem restituído, livre de ônus, desde que pague a integralidade do 

débito, correspondente às parcelas vencidas e vincendas, com 

acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, nos termos do §2º do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, acrescidas das custas 

processuais, que deverá ser calculada com base no valor depositado e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado; b) no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da purgação da mora, 

contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com nova redação dada 

pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as advertências legais 

contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. Deverá o requerido, no 

cumprimento do ato, entregar todos os documentos relativos ao bem, 

conforme previsto no art. 3º da Lei 13.043/2014. Nomeio como depositário 

fiel dos bens o representante legal do autor. Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário fiel do bem e expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Autorizo o concurso da força policial para assegurar o cabal 

cumprimento da medida de busca e apreensão. Defiro os benefícios 

inseridos no art. 212 do CPC, caso necessário. Certifique-se que as 

intimações sejam dirigidas exclusivamente em nome dos advogados 

MARCELO BRASIL SAIBA – OAB/MT 11.546-A E MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO – OAB/MT 4.482. Às providências. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara, 20 de agosto de 2018. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001236-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES AUGUSTO ALEGRETTI (REQUERENTE)

SILVANA PACHECO LEAL (ADVOGADO(A))

PAMELLA CAPPELARI RULIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001236-30.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: HERMES AUGUSTO ALEGRETTI, PAMELLA CAPPELARI 

RULIM VISTOS ETC, HERMES AUGUSTO ALEGRETTI e PAMELLA 

CAPPELARI RULIM ALEGRETTI ajuizaram a presente “Ação de Divórcio 

Consensual” aduzindo, em síntese, que contraíram matrimônio em 3 de 

janeiro de 2018 sob o regime de separação total de bens, e da união 

adveio o nascimento do menor ISAAC CAPPELARI ALEGRETTI. Almejam a 

decretação do divórcio, além de pactuarem acerca da partilha de bens do 

casal e guarda, visitas e alimentos do filhos menor. No mérito, pugnam pela 

procedência do pedido com a homologação dos termos acordados. 

Instada a manifestar, a i. representante do Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido, uma vez resguardados os direitos do menor. 

Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Fundamento e Decido. A 

Emenda Constitucional n. 66/2010 inovou o tratamento jurídico do divórcio, 

não mais exigindo a prévia separação judicial e o transcurso de 01 (um) 

ano como conditio sine quo non para o decreto do divórcio, nem tampouco 

a separação de fato por 02 (dois) anos, ex vi do disposto no art. 226, § 

6º. Outrossim, verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e 

capazes, restando garantido os direitos em relação aos filhos menores, 

não havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado. Noutra 

banda, o Ministério Público à ref. 08 manifestou pela procedência do 

pedido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos 

autores para DECRETAR O DIVÓRCIO de HERMES AUGUSTO ALEGRETTI 

e PAMELLA CAPPELARI RULIM ALEGRETTI, bem como, HOMOLOGAR o 

acordo celebrado entre as partes quanto aos requerimentos de partilha de 

bens, guarda, visitas e alimentos do filho menor, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o que faço com fundamento no art. 487, inciso III, 

“b” do Novo Código de Processo Civil. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, com resolução de mérito. Expeça-se mandado de 

averbação, oficiando-se ao registro civil competente (art. 734, § 3º do 

NCPC), atentando-se que a requerente voltará a utilizar o nome de solteira, 

ou seja, PAMELA CAPPELARI RULIM. Expeça-se o necessário. Sem 

custas e honorários advocatícios. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 20 de agosto 

de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 50439 Nr: 3342-31.2008.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEIBSON CARLOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:15.694/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, 

CONDENO o acusado KLEIBSON CARLOS MIRANDA, devidamente 

qualificado nos autos, com incurso no artigo 157, §2°, incisos I, II e V c/c 

artigo 29, ambos, do Código Penal., torno a pena privativa de liberdade 

definitiva.A pena de multa guarda a decida proporção com a pena privativa 

de liberdade, ao passo que o dia-multa, guarda a devida relação com a 

situação financeira do réu, logo, aplicando-se o critério da proporção, 

arbitro a multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, fixando o valor do 

dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, 

devidamente corrigido.Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o 

SEMIABERTO, conforme artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal. Não há que 

se falar em substituição de pena ou suspensão condicional do 

processo.Ante a pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade.Considerando que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na 

data dos fatos, bem como a pena concreta aplicada, voltem-me conclusos 

os autos, após o trânsito em julgado para a acusação (art. 110, §1º), para 

fins de análise de prescrição ocorrida entre a data do recebimento da 

denúncia e a data de publicação da presente Sentença.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 83765 Nr: 4047-48.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5.135/MT

 Vistos.

Ante a interrupção do fornecimento de energia elétrica, restou prejudicada 

a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

13/06/2018, razão pela qual redesigno o ato para o dia 22/08/2018 às 

15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 82228 Nr: 3329-51.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliandro da Silva Moura, ADRIANO MARQUES 

PACHIONE, JORDANY PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT, Ruraldo Nunes Monteiro Filho - 

OAB:23.748 - MT

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulado na 

denúncia para CONDENAR o réu POLIANDRO DA SILVA MOURA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso no art 306, cabeça, da 

Lei Federal n° 9.503/97 e art 155, §§ 1º e 2º, do CP, DESCLASSIFICO a 

capitulação penal imputado aos réus ADRIANO MARQUES PACHIONE e 

JORDANY PEREIRA DA COSTA para o tipo incriminador descrito no artigo 

28, da Lei Federal n° 11.343/2006.I – DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO 

VOLANTE (Art. 306, da Lei Federal n° 9.503/97)... passando a dosá-la em 

7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e multa, que na ausência de 

outras causas de aumento, torno-a definitiva para o crime de furto.III – DO 

CONCURSO MATERIAL (Art. 69, cabeça, do Código Penal).Aplicando-se a 

regra contida no artigo 69, do CP, fica o réu condenado definitivamente à 

pena de 06 (seis) meses de detenção e 07 (sete) meses e 3 (três) dias de 

reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, estabeleço o regime 

ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, razão pela 

qual substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de 

direito, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 03 

(três) salários mínimos vigente à época do fato delituoso, nos termos do 

Provimento n° 05/2015 da CGJ.Ainda, determino a proibição de se obter a 

permissão para dirigir veículo automotor por período de 06 (seis) meses, 

devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em 

que o réu for domiciliado ou residente, acerca desta determinação, 

consignando se tratar de sanção imposta em sentença judicial 

condenatória, em conformidade com o disposto no art 295 do 

CTB.Transitada em julgado a presente sentença, cumpra-se com as 

demais determinações supra. Inclusive, intime o réu a entregar em juízo a 

CNH em 48 horas. Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao 

Instituto Nacional de Identificação, bem como ao INFOSEG e à POLITEC, 

expedindo-se Guia de Execução Penal.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 75927 Nr: 758-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALISON FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do 

Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR 

TALISON FRANCO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas 

disposições do artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, artigo 121, 

§2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma 

do artigo 70, do Código Penal (por duas vezes) e a artigo 14, cabeça, da 

Lei Federal n° 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.Intime-se 

pessoalmente o acusado e seu defensor da presente decisão de 

pronúncia, tudo de conformidade com o que preceitua o artigo 420, inciso 

I, do Código de Processo Penal.Transitada em julgado a decisão de 

pronúncia, nos termos do artigo 421 do Código de Processo Penal, tornem 

conclusos para as providências do artigo 422 e seguintes do mesmo 

estatuto processual. Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 105275 Nr: 8776-83.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Leal de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11/10/2018 às 15h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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)

EMILLY SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAJILA CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da 

certidão de id n. 14836848.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000902-64.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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NILVA TEIXEIRA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 14837353 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001644-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO (ADVOGADO(A))

GILDEMBERG PINHEIRO LEITAO (REQUERENTE)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL VISOTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: JOSE 

NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB: MT3188/O Endereço: desconhecido 

Advogado: CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB: MT22308/O Endereço: 

GALERIA GG, SALA 611, RUA TREZE DE JUNHO 207, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-901 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/10/2018 Hora: 

08:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. A microempresa e 

a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, 

inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000843-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSICLEIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB: MT23938/O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 03/10/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

ANGELA ABADIA APARECIDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000170-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENAH DALL ORTO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14846082 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000167-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR INACIO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 14845870.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000799-23.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

LUCIANA AMARO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 14849103 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

GREGORIO SOARES NETO (EXEQUENTE)

FRANCINETE DA SILVA SOARES (EXEQUENTE)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPON STAR DO BRASIL LTDA - EPP (EXECUTADO)

L.G.A DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 14851076.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-19.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

THENNER HENRIQUE RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DOURADO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14313559 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, bem como acerca do ofício de id n. 14855487, sob pena 

de extinção do feito.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

ANAJARA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000065-38.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANAJARA OLIVEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE 

ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - ME Vistos, etc. Defiro a emenda à 

inicial (id. 14603358). Seja retificada a autuação e distribuição do feito 

para incluir no pólo passivo da demanda as pessoas indicadas. 

Designe-se nova data para realização de audiência. Citem-se, nos termos 

da decisão id. 11472591. Consigne-se que a parte autora ainda deve 

providenciar a citação da primeira reclamada. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001929-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO AGUIAR TABOSA (ADVOGADO(A))

MARCOS RAFAEL PEREIRA (REQUERENTE)

POTYRA IRAE LOUREIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001929-14.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARCOS RAFAEL PEREIRA 

REQUERIDO: CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos. Atento ao 

poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua 

residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o caso, ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se que a determinação 

tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA 

AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA 

COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA 

APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000412-08.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZENICE DE OLIVEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000412-08.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: CLEUZENICE DE OLIVEIRA NETO Vistos, etc. 

Designe-se audiência para tentativa de conciliação entre as partes, 

conforme requerido. Intime-se pessoalmente a parte executada a fim de 

que, caso queira, manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias sobre o pedido 

de penhora sobre seus direitos à posse do imóvel residencial disposto à 

rua Ceci, n.º 67, bairro Santo Antônio, Jaciara (MT). Decorrido o prazo 

com ou sem resposta, tornem os autos conclusos para decisão. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001511-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

NELIANE DE ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001511-76.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NELIANE DE ASSUNCAO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a parte reclamante, através de seu d. 

patrono, a fim de que, caso queira, apresente réplica no prazo legal. 

Manifeste-se também, no mesmo prazo, sobre a arguição de 

litispendência. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001937-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

CRISTIANA MOREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

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: 

1001937-88.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CRISTIANA MOREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. Dispõe 

o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso, a reclamante sustenta ser usuária de linha telefônica móvel da parte 

reclamada, cujos serviços estariam bloqueados muito embora o 

adimplemento da respectiva contraprestação antes mesmo de seu 

vencimento. Assevera que diversas foram as tentativas de solução na 

esfera administrativa, sem qualquer resultado. Depois de detido exame 

dos autos, chego à conclusão de que a medida deve ser deferida, no 

sentido de determinar o desbloqueio provisório do serviço de telefonia 

móvel contratado pela parte reclamante. É que a documentação 

apresentada com a inicial indica, neste limiar de processo, que a parte 

reclamante não possui débitos pendentes. De outro lado, o risco de dano é 

patente, posto que a demora na composição final do litígio que ora se 

instala poderá trazer prejuízos à parte reclamante, notadamente, em razão 

da notória utilidade que a comunicação, mediante os serviços de telefonia, 

representa no cotidiano. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada 

pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em 

consequência, DETERMINO que a parte reclamada providencie 

imediatamente o desbloqueio dos serviços referentes a linha telefônica 

objeto do pedido, comprovando o cumprimento da medida em até 15 

(quinze) dias, sob pena de desobediência. II. Considerando ainda a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. III. Sem 

prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos 

desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá, sendo o caso, oferecer 

defesa escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. IV. INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. V. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001916-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

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: 

1001916-15.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SONIA MARIA DE ARAUJO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos. 1. Em que pese a tutela 

de evidência dispensar a urgência, ou seja, a demonstração de perigo de 

dano ou de risco ao resultado útil do processo, entendo que a acentuada 

probabilidade do direito da parte é requisito inerente à concessão da 

medida nos casos dos incisos II e III do art. 311, do CPC. No caso, contudo, 

não se verifica qualquer hipótese prevista no art. 311, do CPC, para 

concessão da medida pleiteada, mormente pelo fato da fundamentação 

não encontrar respaldo em súmula vinculante ou julgamento como 

repetitivo (inciso II) eis que a questão, conforme pacificado pelo e. STF, 

deverá ser restrita ao plano do direito local, não havendo por isto a 

viabilidade de tal modalidade de tutela de evidência na hipótese. 2. Assim 

sendo, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de reapreciação 

após a contestação. 3. Visando celeridade e economia processual, com 

suporte no art. 334, § 4º, inciso II, do CPC e art. 8º da Lei 12.153/09, 

DISPENSO, por ora, a realização de audiência para tentativa de conciliação 

entre as partes no presente caso, uma vez que inexiste autorização 

normativa para que o membro da advocacia pública venha transigir sobre 

os direitos em demanda. 4. CITE-SE a parte requerida para os atos desta 

ação, observando o disposto no art. 7º da Lei 12.159/09, a fim de que, 

caso queira, apresente defesa escrita no prazo de 30 (trinta) dias. 5. Com 

o aporte da contestação, havendo questões prejudiciais ao mérito, 

intime-se a parte autora a apresentar impugnação, caso queira. 6. Após, 

ao Ministério Público para manifestação. 7. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEISON ARAUJO MARIANO (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001782-85.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JEISON ARAUJO MARIANO 

REQUERIDO: VIVO 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 458 de 788



Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAX JOEL RUSSI (REQUERENTE)

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLOG SITE A BRONCA POPULAR (REQUERIDO)

EDESIO DO CARMO ADORNO (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000329-55.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MAX JOEL RUSSI 

REQUERIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., BLOG 

SITE A BRONCA POPULAR, EDESIO DO CARMO ADORNO Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de processo movido por MAX JOEL RUSSI em desfavor de 

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., BLOG SITE A BRONCA 

POPULAR e EDESIO DO CARMO ADORNO. Verifico do termo de audiência 

(ID 12875734), que a parte reclamante realizou o pedido de desistência 

quanto a parte ré FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, que 

concordou com tal pleito. Isso posto, faz-se necessário a homologação e 

extinção do feito, sem julgamento do mérito, neste particular. O Artigo 485, 

VIII, do novo Código de Processo Civil estabelece que: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; 

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico do mesmo termo de 

audiência, que a pare ré BLOG SITE A BRONCA POPULAR não fora 

devidamente citada, vez que consta do AR (ID 12875734 – pág. 07) o 

motivo de devolução “Desconhecido”. Assim, a fim de evitar futura 

alegação de nulidade, necessário se faz a citação daquela parte ré. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado entre as partes, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

no que tange a parte ré FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 

Determino a intimação da parte reclamante, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o endereço atualizado da parte ré BLOG SITE A 

BRONCA POPULAR, a fim de viabilizar a citação da mesma. Determino 

ainda que a Secretaria do Juízo proceda a exclusão da parte ré 

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, da lista de partes do 

presente processo. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA LARISSA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ERICK DELFINO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000674-21.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALANA LARISSA FERREIRA 

REQUERIDO: TAM 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, RESGUARDADO o montante indisponível por 

ocasião da penhora. 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. Considerando a penhora realizada, sejam 

vinculados os valores restritos aos autos da execução, n.º 

1000406-98.2017.8.11.0010, abrindo vista as partes naquele feito, para 

manifestação pelo prazo de cinco dias. VIII. Publique-se. Intimem-se. Após, 

com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

IX. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010143-40.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ADRIANA DE LARA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010143-40.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: JESSICA ADRIANA DE LARA ALMEIDA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas audiências 

porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001200-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

CARLOS CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001200-85.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA REQUERIDO: CARLOS CORREA DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas audiências 

porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-84.2018.8.11.0010

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 459 de 788



(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA CATIUSSIA RODRIGUES DOS SANTOS FABRIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000728-84.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: PAULA CATIUSSIA RODRIGUES DOS SANTOS FABRIS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO 

o acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas audiências 

porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000202-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COSTA DE SOUSA (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000202-20.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FRANCISCO COSTA DE SOUSA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do 

Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária 

sobre o pedido de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso 

queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada 

impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do 

beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração especial 

para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas 

nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase 

de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000946-49.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO SIMAS DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000946-49.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: THIAGO SIMAS DE SOUSA 

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. Autorizo que a parte 

postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. III. O alvará será 

expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. IV. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. V. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. VI. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSICLEIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000151-09.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: GILSICLEIA FERREIRA DOS SANTOS JACIARA, 17 

de agosto de 2018. Vistos, etc. O objetivo dos embargos de declaração é 

oportunizar aperfeiçoamento de manifestação judicial eivada de ponto 

obscuro, contraditório ou omisso. Ainda, para corrigir erro material. Na 

hipótese dos autos, porém, com o devido respeito, verifica-se a 

inexistência dos citados vícios na decisão objurgada, buscando a parte 

reapreciação de matéria em que restou vencida, o que é de todo 

inadmissível por este meio, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Aliás, não obstante a irresignação da parte, no 

procedimento previsto para os Juizados Especiais Cíveis, o não 

comparecimento da parte reclamante em audiência leva à extinção de 

plano do processo, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

ressaltando que a permissão de representação por preposto credenciado 

prevista no § 4º, art. 9º da mesma lei, é expressamente limitada às 

pessoas jurídicas ou firmas individuais que se encontrem no pólo passivo 

da demanda judicial. Diante do exposto, inexistindo os citados vícios na 

decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a decisão. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SOUTO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000161-53.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: JULIANA SOUTO GONCALVES JACIARA, 17 de 

agosto de 2018. Vistos, etc. O objetivo dos embargos de declaração é 

oportunizar aperfeiçoamento de manifestação judicial eivada de ponto 

obscuro, contraditório ou omisso. Ainda, para corrigir erro material. Na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 460 de 788



hipótese dos autos, porém, com o devido respeito, verifica-se a 

inexistência dos citados vícios na decisão objurgada, buscando a parte 

reapreciação de matéria em que restou vencida, o que é de todo 

inadmissível por este meio, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Aliás, não obstante a irresignação da parte, no 

procedimento previsto para os Juizados Especiais Cíveis, o não 

comparecimento da parte reclamante em audiência leva à extinção de 

plano do processo, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

ressaltando que a permissão de representação por preposto credenciado 

prevista no § 4º, art. 9º da mesma lei, é expressamente limitada às 

pessoas jurídicas ou firmas individuais que se encontrem no pólo passivo 

da demanda judicial. Diante do exposto, inexistindo os citados vícios na 

decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a decisão. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-09.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR BARCELOS DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000884-09.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ROSIMAR BARCELOS DE ANDRADE JACIARA, 17 

de agosto de 2018. Vistos, etc. O objetivo dos embargos de declaração é 

oportunizar aperfeiçoamento de manifestação judicial eivada de ponto 

obscuro, contraditório ou omisso. Ainda, para corrigir erro material. Na 

hipótese dos autos, porém, com o devido respeito, verifica-se a 

inexistência dos citados vícios na decisão objurgada, buscando a parte 

reapreciação de matéria em que restou vencida, o que é de todo 

inadmissível por este meio, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Aliás, não obstante a irresignação da parte, no 

procedimento previsto para os Juizados Especiais Cíveis, o não 

comparecimento da parte reclamante em audiência leva à extinção de 

plano do processo, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

ressaltando que a permissão de representação por preposto credenciado 

prevista no § 4º, art. 9º da mesma lei, é expressamente limitada às 

pessoas jurídicas ou firmas individuais que se encontrem no pólo passivo 

da demanda judicial. Diante do exposto, inexistindo os citados vícios na 

decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a decisão. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FIRMINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000169-30.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: MANOEL FIRMINO DA SILVA JACIARA, 17 de 

agosto de 2018. Vistos, etc. O objetivo dos embargos de declaração é 

oportunizar aperfeiçoamento de manifestação judicial eivada de ponto 

obscuro, contraditório ou omisso. Ainda, para corrigir erro material. Na 

hipótese dos autos, porém, com o devido respeito, verifica-se a 

inexistência dos citados vícios na decisão objurgada, buscando a parte 

reapreciação de matéria em que restou vencida, o que é de todo 

inadmissível por este meio, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Aliás, não obstante a irresignação da parte, no 

procedimento previsto para os Juizados Especiais Cíveis, o não 

comparecimento da parte reclamante em audiência leva à extinção de 

plano do processo, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

ressaltando que a permissão de representação por preposto credenciado 

prevista no § 4º, art. 9º da mesma lei, é expressamente limitada às 

pessoas jurídicas ou firmas individuais que se encontrem no pólo passivo 

da demanda judicial. Diante do exposto, inexistindo os citados vícios na 

decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a decisão. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON DE JESUS NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000183-14.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ALISON DE JESUS NUNES JACIARA, 17 de agosto 

de 2018. Vistos, etc. O objetivo dos embargos de declaração é 

oportunizar aperfeiçoamento de manifestação judicial eivada de ponto 

obscuro, contraditório ou omisso. Ainda, para corrigir erro material. Na 

hipótese dos autos, porém, com o devido respeito, verifica-se a 

inexistência dos citados vícios na decisão objurgada, buscando a parte 

reapreciação de matéria em que restou vencida, o que é de todo 

inadmissível por este meio, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Aliás, não obstante a irresignação da parte, no 

procedimento previsto para os Juizados Especiais Cíveis, o não 

comparecimento da parte reclamante em audiência leva à extinção de 

plano do processo, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

ressaltando que a permissão de representação por preposto credenciado 

prevista no § 4º, art. 9º da mesma lei, é expressamente limitada às 

pessoas jurídicas ou firmas individuais que se encontrem no pólo passivo 

da demanda judicial. Diante do exposto, inexistindo os citados vícios na 

decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a decisão. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA SILVA FERRAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000155-46.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: JOAO PAULO DA SILVA FERRAZ JACIARA, 17 

de agosto de 2018. Vistos, etc. O objetivo dos embargos de declaração é 

oportunizar aperfeiçoamento de manifestação judicial eivada de ponto 

obscuro, contraditório ou omisso. Ainda, para corrigir erro material. Na 

hipótese dos autos, porém, com o devido respeito, verifica-se a 

inexistência dos citados vícios na decisão objurgada, buscando a parte 

reapreciação de matéria em que restou vencida, o que é de todo 

inadmissível por este meio, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Aliás, não obstante a irresignação da parte, no 

procedimento previsto para os Juizados Especiais Cíveis, o não 

comparecimento da parte reclamante em audiência leva à extinção de 

plano do processo, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

ressaltando que a permissão de representação por preposto credenciado 

prevista no § 4º, art. 9º da mesma lei, é expressamente limitada às 

pessoas jurídicas ou firmas individuais que se encontrem no pólo passivo 

da demanda judicial. Diante do exposto, inexistindo os citados vícios na 

decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a decisão. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000163-23.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: LUCIANA ALVES DE CARVALHO JACIARA, 17 de 

agosto de 2018. Vistos, etc. O objetivo dos embargos de declaração é 

oportunizar aperfeiçoamento de manifestação judicial eivada de ponto 

obscuro, contraditório ou omisso. Ainda, para corrigir erro material. Na 

hipótese dos autos, porém, com o devido respeito, verifica-se a 

inexistência dos citados vícios na decisão objurgada, buscando a parte 

reapreciação de matéria em que restou vencida, o que é de todo 

inadmissível por este meio, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Aliás, não obstante a irresignação da parte, no 

procedimento previsto para os Juizados Especiais Cíveis, o não 

comparecimento da parte reclamante em audiência leva à extinção de 

plano do processo, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

ressaltando que a permissão de representação por preposto credenciado 

prevista no § 4º, art. 9º da mesma lei, é expressamente limitada às 

pessoas jurídicas ou firmas individuais que se encontrem no pólo passivo 

da demanda judicial. Diante do exposto, inexistindo os citados vícios na 

decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a decisão. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 
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de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000165-90.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: LUCIENE FERREIRA DA SILVA JACIARA, 17 de 

agosto de 2018. Vistos, etc. O objetivo dos embargos de declaração é 

oportunizar aperfeiçoamento de manifestação judicial eivada de ponto 

obscuro, contraditório ou omisso. Ainda, para corrigir erro material. Na 

hipótese dos autos, porém, com o devido respeito, verifica-se a 

inexistência dos citados vícios na decisão objurgada, buscando a parte 

reapreciação de matéria em que restou vencida, o que é de todo 

inadmissível por este meio, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Aliás, não obstante a irresignação da parte, no 

procedimento previsto para os Juizados Especiais Cíveis, o não 

comparecimento da parte reclamante em audiência leva à extinção de 

plano do processo, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

ressaltando que a permissão de representação por preposto credenciado 

prevista no § 4º, art. 9º da mesma lei, é expressamente limitada às 

pessoas jurídicas ou firmas individuais que se encontrem no pólo passivo 

da demanda judicial. Diante do exposto, inexistindo os citados vícios na 

decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a decisão. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 55/2018

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Silvana Ribeiro da Silva , matrícula 9169, 

Auxiliar Judiciário, PTJ, designada Gestora Geral desta Comarca , estará a 

fastada de suas funções por motivo licença compensatória no dia 

20/8/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Ivete Araujo dos Santos , matrícula n. 9173, 

Técnica Judiciári a PTJ, para exercer a Função de Gestora Geral em su 

bstituição a titular que estará de usufruto de compensa tória no dia 

20/8/2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MTe, 17 de agosto de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000900-02.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L CARLOS ORTIZ - ME (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS ORTIZ (EXECUTADO)

VERA LUCIA VIVIAN ORTIZ (EXECUTADO)

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: 1000900-02.2018.8.11.0018 EXECUTADO: L CARLOS ORTIZ 

- ME, LUIZ CARLOS ORTIZ, VERA LUCIA VIVIAN ORTIZ Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante 

do pagamento de taxas e custas judiciais, motivo pelo qual deixo de 

receber a inicial. Dessa forma, intime-se a parte exequente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos 

autos comprovantes de pagamento de custas e taxas sobre o valor da 

causa, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do NCPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. JUARA, 17 

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.: 62278 Nr: 4897-83.2013.811.0018

 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 Marta de Rossi Calibas, Daniela de Rossi Calibas 

Barbosa, Aline de Rossi Calibas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens - Administração e Promoções Ltda, 

Bradesco Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Recebo o recurso de apelação e considerando que o apelado apresentou 

suas contrarrazões, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso com as homenagens e cautelas de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55365 Nr: 1568-97.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maristela Queiroz - 

OAB:269415/SP, Wesler Augusto de Lima Pereira - OAB:214225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchil Tulio - OAB:11.640, Fernando do Nascimento Melo - 

OAB:9110/MT, Krikor Kaysserlian - OAB:26.797

 Vistos etc..Indefiro o pedido de degravação das mídias acostadas nos 

autos a ser realizada pelo Poder Judiciário por ausência de servidores 

para sua realização, contudo faculto a sua degravação pela embargante 

que deverá ser juntada no prazo de 90 (noventa) dias.Defiro a colheita do 

depoimento pessoal do embargado e do gerente Fábio Roberto da Costa, 
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devendo ser expedido Carta Precatória para seu cumprimento junto, cujas 

custas de distribuição e diligência do Sr. Oficial de Justiça serão 

suportadas pela embargante.Defiro a realização de perícia contábil 

financeira e grafotécnica, conforme manifestação nos itens “3” e “4” de 

fls. 179, nos termos do art. 432 do CPC/2015 e para tanto, nomeio como 

perito a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA...Intime-se o Perito, 

para caso aceite a designação, formular a proposta de honorários, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ressaltando que a parte embargante arcará 

com o pagamento da perícia.Nos termos do art. 465, §1º do CPC, as partes 

tem o prazo de 15 (quinze) dias para indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.Os peritos cumprirão o encargo independente de 

compromisso (art. 466 do CPC) com as garantias do art. 473, §3º do 

CPC.As partes deverão ser cientificadas da data e do local indicado pelo 

perito para o inicio da produção da prova.O laudo deverá ser apresentado 

no período de até 30 (trinta) dias, salvo necessidade de dilação a ser 

justificada.Apresentado os laudos, as partes deverão ser intimadas para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o seu teor.Indefiro o 

pleito de exibição dos originais dos contratos para realização da perícia, 

conforme delineado no item “5” de fls. 179, eis que não se mostrou 

imprescindível a produção da prova.Defiro a expedição de ofício ao Juízo 

da 3ª Vara Criminal de São José do Rio Preto/SP, conforme delineado no 

item “6” de fls. 179, restando prejudicado a analise do pedido do item “7” 

de fls. 179.Defiro a juntada dos documentos apresentados pelo 

embargado na cautelar de exibição de documentos, conforme exposto no 

item “8” de fls. 180Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 44060 Nr: 1170-53.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussara Queiroz Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Krikor Kaysserlian - OAB:26.797, Marco André Honda 

Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maristela Queiroz - 

OAB:269415/SP, Wesler Augusto de Lima Pereira - OAB:214225/SP

 Vistos etc.

Ante o alegado pela executada através da petição e documentos de fls. 

164/287, determino que o exequente seja intimado de sua juntada e 

querendo se manifeste no prazo legal, nos termos do art. 10 do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84719 Nr: 4513-18.2016.811.0018

 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: Eunice Sofia Muchalak Bogus, Elcio Sguario Muchalak, 

Elmari Sguario Muchalak, Eliane Squario Muchalak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo Muchalak- Rep. Eunice 

Sofia Muchalak Bogus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SOUSA NOGUEIRA - 

OAB:72798, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB:20738, 

Luiz Fernando Casagrande Pereira - OAB:22076 Pr, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 10 do CPC, promovo o presente feito ao DJE para 

proceder a intimação das partes, para manifestarem acerca da petição de 

ref. 76, requerendo o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 4581 Nr: 1707-69.2000.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevanir Dias de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Considerando o recurso de apelação de fls. 167/169, impulsiono os 

presentes autos para proceder a intimação da executada, para querendo 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 13202 Nr: 1688-24.2004.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuel Luis da Silva, Claudio Cassiano de 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Pozzi Barbirato 

Barbosa - OAB:3.784-MS

 Vistos, etc.

Intime-se o executado da penhora de fls. 713/714, nos termos do art. 841 

do CPC/2015, mediante carta precatória a ser expedida no endereço 

informado às fls. 727.

Na mesma missiva, deverá o oficial de justiça certificar os bens que 

guarnecem o estabelecimento comercial do executado, eis que defiro o 

seu cumprimento nos termos do artigo 836, §1º do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59946 Nr: 2505-73.2013.811.0018

 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: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saga Japan Comércio de Veículos Ltda, 

Webmotors S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz da Silva Pereira - 

OAB:OAB/GO -36.921, Armando Miceli Filho - OAB:48237/RJ, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, Rodrigo Leite de 

Barros Zanin - OAB:12129-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora contra 

sentença proferida às f. 396/401.

Aduz, o recorrente que a sentença de fls. 396/401 foi omissa ao não ter 

analisado o litisconsórcio passivo, pois cada empresa possui uma 

responsabilidade no negócio que alega ter entabulado.

Breve é o relatório.

Fundamento e decido.

Após compulsar os autos, bem como perscrutar o pedido feito pela 

embargante, tenho que o mesmo não pode prosperar.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que 

somente cabem embargos de declaração quando na sentença ou acórdão 

houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o magistrado de ofício ou a requerimento.

Pois bem, no caso em apreço, tenho que a sentença não se demonstrou 

omissa, conforme quer fazer crer a parte embargante, daí porque entendo 

que o não acolhimento do pedido é medida que se impõe.

 Pelo exposto, REJEITO em sua totalidade os presentes embargos 

declaratórios.

Intime-se o embargante.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64181 Nr: 1531-02.2014.811.0018

 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: Paulo Colinsque do Nascimento
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 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.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Paulo Kolinsque do 

Nascimento, visando suprir suposta contradição na sentença que 

extinguiu o feito sem resolução de mérito ao argumento de que a parte não 

atendeu ao chamado judicial.

Aduz o recorrente que a sentença de fls. 103 foi contraditória pois não 

houve intimação da parte autora para se manifestar.

Vieram os autos conclusos.

Breve é o relatório.

Fundamento e decido.

Após compulsar os autos, bem como perscrutar o pedido feito pela 

embargante, tenho que o mesmo não pode prosperar.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que 

somente cabem embargos de declaração quando na sentença ou acórdão 

houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o magistrado de ofício ou a requerimento.

Pois bem, no caso em apreço, tenho que a sentença não se demonstrou 

contraditória, conforme quer fazer crer a parte embargante, daí porque 

entendo que o não acolhimento do pedido é medida que se impõe.

 Pelo exposto, REJEITO em sua totalidade os presentes embargos 

declaratórios.

Intime-se o embargante.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66607 Nr: 3437-27.2014.811.0018

 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: Ricardo Garcia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado 

pelo autor para declarar rescindido o contrato entre a parte requerente e a 

requerida condenando ao pagamento de R$ 1.192,00 (um mil cento e 

noventa e dois reais) a título restituição de valores pagos, com juros de 

1% a. m. desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do 

desembolso.Condena, ainda, os réus ao pagamento de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), a título de dano moral, incidindo os juros moratórios a partir da 

citação (18/03/2015) no percentual de 1% (um por cento), e correção 

monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, 

atualizada pelo INPC, por tratar-se de relação contratual.Assim, extingo o 

presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Eventuais custas, pelos requeridos.Com o 

trânsito em julgado, caso o devedor não efetue o pagamento, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá sobre o valor da condenação, multa de 10% (dez 

por cento), nos termos do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil e, 

a requerimento do credor e observado o disposto no artigo 798, inciso I, 

“b”, do mesmo codex, expedir-se-á mandado de penhora e 

avaliação.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66615 Nr: 3445-04.2014.811.0018

 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: Orlando José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado 

pelo autor para declarar rescindido o contrato entre a parte requerente e a 

requerida condenando ao pagamento de R$ 8.339,00 ( oito mil trezentos e 

trinta e nove reais) a título restituição de valores pagos, com juros de 1% 

a. m. desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do 

desembolso.Condena, ainda, os réus ao pagamento de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), a título de dano moral, incidindo os juros moratórios a partir da 

citação (18/03/2015) no percentual de 1% (um por cento), e correção 

monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, 

atualizada pelo INPC, por tratar-se de relação contratual.Assim, extingo o 

presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Eventuais custas, pelos requeridos.Com o 

trânsito em julgado, caso o devedor não efetue o pagamento, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá sobre o valor da condenação, multa de 10% (dez 

por cento), nos termos do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil e, 

a requerimento do credor e observado o disposto no artigo 798, inciso I, 

“b”, do mesmo codex, expedir-se-á mandado de penhora e 

avaliação.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73299 Nr: 2794-35.2015.811.0018

 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: Iraci Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME, Fernando Alves 

Ferreira, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)”. (TJ-MT - 

AGV: 00125871820168110000 12587/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2016)“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - 

DEFENSORIA PÚBLICA -CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

– IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO 

DE 2014 - DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de 

declaração é cabível tão-somente da decisão que apresentar 

obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais. Ausentes 

quaisquer dessas hipóteses de cabimento, o desprovimento dos 

aclaratórios é de rigor. 2. Após a Emenda Constitucional n. 80, de 4 de 

junho de 2014, não são mais devidos honorários advocatícios à 

Defensoria Pública, uma vez que foi conferida a esta instituição as 

prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.” (TJ-MT, ED 

39916/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015).Com o trânsito em julgado, caso o devedor 

não efetue o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá sobre o 

valor da condenação, multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 

523, caput, do Código de Processo Civil e, a requerimento do credor e 

observado o disposto no artigo 798, inciso I, “b”, do mesmo codex, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74077 Nr: 3209-18.2015.811.0018

 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: Josefina Aparecida da 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:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Considerando o acórdão proferido às fls. 90-verso, diga a Defensoria 

Pública o que entender de direito no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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 Cod. Proc.: 74084 Nr: 3216-10.2015.811.0018

 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: Delaide Alves de Almeida Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Considerando o acórdão proferido às fls. 84, diga a Defensoria Pública o 

que entender de direito no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65584 Nr: 2727-07.2014.811.0018

 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: Edevania Almeida Assunção Vieira

 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.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado 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, inicia-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 de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, intime-se 

a parte para apresentar valor atualizado do débito, para eventual análise 

de penhora on line.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74087 Nr: 3219-62.2015.811.0018

 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: Pedro Bispo de Sousa

 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:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Considerando o acórdão proferido às fls. 79, diga a Defensoria Pública o 

que entender de direito no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74082 Nr: 3214-40.2015.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerinda Mota Bispo da Silva

 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:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado 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, inicia-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 de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, intime-se 

a parte para apresentar valor atualizado do débito, para eventual análise 

de penhora on line.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68813 Nr: 708-91.2015.811.0018

 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: Zenaide Tavares da Silva

 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

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora para declarar rescindido o contrato entre a 

parte requerente e a requerida, bem como a devida DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS no importe de R$ 1.341,00 (um mil trezentos e 

quarenta e um reais), com juros de 1% a. m. desde a citação e correção 

monetária pelo INPC desde a data do desembolso.Assim, extingo o 

presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condeno os requeridos ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, 

§2º do CPC).Com o trânsito em julgado, caso o devedor não efetue o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá sobre o valor da 

condenação, multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, 

caput, do Código de Processo Civil e, a requerimento do credor e 

observado o disposto no artigo 798, inciso I, “b”, do mesmo codex, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69033 Nr: 779-93.2015.811.0018

 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: Sueli Uveda de Souza, Fernando Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, 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

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo autor para declarar rescindido o contrato entre a parte 
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requerente e a requerida, bem como a devida DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS no importe de R$ 596,00 (quinhentos e noventa e seis 

reais), com juros de 1% a. m. desde a citação e correção monetária pelo 

INPC desde a data do desembolso.Assim, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno os requeridos ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º do 

CPC).Com o trânsito em julgado, caso o devedor não efetue o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá sobre o valor da condenação, multa 

de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, caput, do Código de 

Processo Civil e, a requerimento do credor e observado o disposto no 

artigo 798, inciso I, “b”, do mesmo codex, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação.P.R.I.C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98194 Nr: 5729-77.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clecidia Fuhr Lubenow, Clecidia Fuhr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76001 Nr: 227-94.2016.811.0018

 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: Elenita Canedo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONI FERNANDES SANCHES - 

OAB:19529/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio de Arruda 

- OAB:29.208, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:5699

 Intimar Patrono da Parte autora para que junte ao autos comprovante de 

quitação do débito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89694 Nr: 1477-31.2017.811.0018

 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: Cristina Aparecida Campanholi Botelho de Oliveira, RITA 

APARECIDA CAMPANHOLI DOS SANTOS, Izaura Campanholi dos Santos, 

PAULO CAMPANHOLI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Mátias dos Santos, Irene Campanholi 

Matias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60738 Nr: 3357-97.2013.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.S. Agropecuária e Participações Ltda, Alfredo 

Soubihe Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucidorio Minotto, Helena Kestring Minotto, 

Marcio Lucidório Minotto, Florizete dos Santos Minotto, Antonio Joaquim 

Braga, Maria Costa Braga, Carlos Augusto Minotto, Armindo Ramão 

Medina, Pedro Bonifacio, Marinete Fernandes dos Santos Bonifácio, Leia 

Terezinha Minotto, Jurlei Júlia Minotto, Mercia Lúcia Minotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a correspondência devolvida com informação de "End. 

Insuficiente", juntada às fl.654, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102732 Nr: 8153-92.2017.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Intimar patrono da parte autora para requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88669 Nr: 1030-43.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Zlatic Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para conhecimento da juntada de oficio do 

INSS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-13.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

GISELY ANDRESSA FIGUEIREDO CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 18/09/2018 09:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 81341 Nr: 2647-72.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Junior de Melo, Edivaldo José de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anacleto Giraldelli Bezerra - 

OAB:23216, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:MT/11987, Leandro 

Facchin Rocha - OAB:22166-O MT, Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Promovo a intimação do advogado dos réus para que informem o 

endereço atualizado das testemunhas LUCELIO G. JACINTO e ANDERSON 

PACHECO KIRSCH, tendo em vista que não foram encontrados, conforme 

às Refs. 62 e 71.
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Comarca de Juína

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91292 Nr: 5694-72.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMLDS, JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANAIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 361.730, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 Certifico que, nesta data, compareceu em Cartório a parte Autora, Sra. 

IVONEIDE DA SILVA LOPES, oportunidade em que manifestou ter interesse 

no prosseguimento do feito. Outrossim, informou seu nº de telefone 

atualizado: (66) 98437-0514.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109491 Nr: 2316-06.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FREDERICO 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:OAB/MT 19.080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 682.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111028 Nr: 3080-89.2015.811.0025

 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: GOMES DE SOUZA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., 

CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, POSTO 

DOS CARRETEIROS LTDA, TRR TRANSPORTES VALE DO RIO PRETO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYRO FIGUEIREDO AMERICANO - 

OAB:RJ/96.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VANUZA VIDAL SAMPAIO - OAB:OAB/RJ 

2.472

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO DECURSO DE PRAZO DE 

FL. 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86674 Nr: 590-02.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS, LMDS, LMDS, AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO DESPACHO DE FL. 131 E 

DOS ESPELHOS DA CONSULTA INFOJUD ÀS FLS. 132/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109663 Nr: 2438-19.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICEIA RODRIGUES DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FLS. 85/88: "V I S T O S, Trata-se de ação para conversão de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez proposta por Laudiceia 

Rodrigues da Silva Cruz em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, assinalando que foi vítima de acidente de trabalho na data de 

19.05.2013, quando caiu de uma moto ao se deslocar para o trabalho, cujo 

infortúnio a incapacitou de exercer atividades laborais, gozando ao tempo 

do ajuizamento da ação de auxílio-doença. [...] Assim, considerando o 

longo período em que a demandante permanece recebendo benefício por 

incapacidade, a ausência de qualificação, ainda que seja pessoa com 

pouco mais de trinta anos, dadas as suas condições físicas, que indica 

um campo restrito de atividades que possa vir a exercer, permitem 

concluir que a patologia, na atualidade, lhe retira a possibilidade de 

exercer ocupação profissional de subsistência. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo, para converter o benefício 

de auxílio-doença/acidente em aposentadoria por invalidez condenando o 

Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de um salário mínimo 

mensal à autora Laudiceia Rodrigues da Silva Cruz e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Segundo iterativa jurisprudência pátria, o termo inicial 

para a concessão da aposentadoria por invalidez, no qual o benefício de 

auxílio-doença será convertido, é a data inicial em que foi juntado aos 

autos o laudo que forneceu subsídios ao julgador para concluir pela 

impossibilidade de reabilitação do segurado, isto é, 17.03.2016 (fl. 42-v). 

[...] Sobre as prestações vencidas incidirá correção monetária a partir do 

vencimento de cada prestação a ser calculada segundo a variação do 

INPC, prevista no art. 41-A da Lei n. 8.213/91 e juros moratórios a partir da 

citação de 0,5% a.m. nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/2009 até a data de 25 de março de 2015, 

após esta data, aplica-se o IPCA-E (STF, RE 870.947/SE, Tema 810). 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios na 

porcentagem de 10% sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação desta sentença, de acordo 

com a Súmula nº 111, do STJ. Deixo de proceder à remessa dos autos a 

Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame 

necessário, nos termos do § 3º do artigo 496 do Novo Código de Processo 

Civil. Em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da 

seguinte forma: Nome da segurada: Laudiceia Rodrigues da Silva Cruz; 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez; Renda Mensal Atual: 

salário mínimo; Data do Início do Benefício (DIB): 17.03.2016; Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 34443 Nr: 2949-32.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS CASTANHEIRA LTDA, 

MARCOS ANTONIO BUSNELLO, ELIEGE M. BUSNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS KIRCHHOF - 

OAB:OAB/RS 30.654, KAREN GIL PORTAL - OAB:OAB/RS 105.222, 

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, RAQUEL 

HECK MARIANO DA ROCHA - OAB:OAB/RS 53.985, ROBERTO ANTUNES 

BARROS - OAB:3825, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DE FL. 304.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87983 Nr: 2028-63.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL, ABL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 DECISÃO FL. 193: "V I S T O S, Cuida-se de embargos de declaração 

manejados em face de sentença homologatória de composição judicial 

visando suprir alegada omissão no que diz respeito à ausência de 

pronunciamento acerca de fixação de honorários à advogada dativa. 

Assim, pede o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar a mencionada 

omissão e, via de consequência, pugna pelo arbitramento dos honorários 

advocatícios. É o breve relato. Decido. O recurso deve ser conhecido pela 

tempestividade, bem assim, no mérito, merece acolhimento. In casu, 

confere-se da decisão homologatória que, realmente não houve 

pronunciamento a respeito de fixação de verba honorária à causídica 

nomeada para atuar como dativa em favor do exequente. Dessarte, 

considerando trata-se de um direito legítimo e, tendo em vista ausência de 

Núcleo da Defensoria Pública na comarca, deve o Estado arcar com o 

pagamento dos honorários advocatícios da defensora dativa, mormente 

porque esta não tem obrigação de laborar gratuitamente quando compete 

ao ente estatal a obrigação de prover assistência jurídica aos 

hipossuficientes. Assim, sem maiores delongas, ACOLHO os aclaratórios 

e fixo honorários advocatícios em 03 (três) URH’s à defensora dativa 

Nathalia Fernandes de Almeida, inscrita na OAB/MT n. 17.249, conforme 

tabela atual da OAB/MT, com efeito integrativo. Expeça-se a certidão de 

honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007- CGJ. No mais, no que 

não diverge da presente decisão, permanece tal como lançada. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87984 Nr: 2029-48.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL, ABL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 79: "V I S T O S, Infere-se dos autos em apenso (cód. 

87983) que houve composição amigável entre as partes sobre as 

prestações alimentícias em atraso, entretanto, a decisão homologatória 

deixou de registrar se o acordo celebrado compreendia ou não as 

parcelas executadas nesta ação. Sendo assim, INTIME-SE o exequente 

para informar, no prazo de 10 dias, se a avença abrangeu ou não o débito 

alimentar objeto desta demanda. Se positiva a resposta, traslade-se cópia 

daquela decisão para este feito e, após as formalidades legais arquive-se. 

Se negativa, deverá o credor, em igual prazo, requerer o que entender de 

direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 97922 Nr: 12-68.2014.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALI RAMADAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FL. 65: "V I S T O S, Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta por Banco Bradesco S/A em face de Ali Ramadan, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento, deixou 

a parte autora de promover os atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Relatados, DECIDO. DIANTE DO EXPOSTO, havendo abandono da causa 

por mais de trinta dias por negligência da parte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código 

de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122439 Nr: 2883-03.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALLES DE SOUZA RODRIGUES, JOÃO HENRIQUE DE 

PAULA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA DA COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11.354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9874/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAFAYETTE GARCIA NOVAES 

SOBRINHO - OAB:6842, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 DECISÃO FL. 84: "VISTOS. Embargos de declaração opostos credor 

contra sentença de fls. 77/78, alegando, em síntese, que o julgado é 

contraditório, porquanto ao mesmo tempo em que homologou o acordo 

extrajudicial firmado entre as partes, desconsiderou o pedido formulado 

para suspensão do feito e declarou a sua extinção. É o breve relato. 

PASSO A DECIDIR. O recurso deve ser conhecido pela tempestividade, 

bem assim, no mérito, merece acolhimento. De uma breve análise aos 

autos é possível constatar que a parte devedora parcelou o debito da 

execução fiscal nº 0004706-80.2014.811.0025, e os honorários 

advocatícios executados neste feito, razão porque os credores 

requereram a suspensão do feito até a satisfação da obrigação, nos 

termos do artigo 922, parágrafo único, do CPC e não sua extinção, como 

constou na sentença embargada. Por essas razões, ACOLHO os 

embargos de declaração opostos e, via de consequência, revogo o 

dispositivo da sentença de fl. 77/78, retificando-o nos seguintes termos: 

“Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO 

para que surta seus efeitos jurídicos e legais o acordo extrajudicial 

firmado entre as partes. Em consequência, nos termos do artigo 922 do 

CPC, suspendo o curso deste processo até o cumprimento integral da 

obrigação, devendo os respectivos autos serem ARQUIVADOS 

provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Findo o prazo do acordo (24/09/2018), 

intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar. 

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam todos os autos conclusos para 

extinção. Às providências.” No mais, no que não diverge da presente 

decisão, permanece a sentença, tal como lançada."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104273 Nr: 4606-28.2014.811.0025

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMBDO, JRPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 SENTENÇA FLS. 104/105: "V I S T O S, Trata-se de ação de investigação 

de paternidade cumulada com alimentos proposta por Lavínia Manuelly 

Benvindo de Oliveira, representada por sua genitora Tatiane Benvindo de 

Oliveira em face de José Ribeiro Paz Filho. [...] Assim, revestindo-se o 

pleito inicial de razoabilidade, hei por bem tornar em definitivo o valor 

fixado provisoriamente a título de pensão alimentícia, sobretudo pelo 

desinteresse da parte ré em demonstrar a impossibilidade de arcar com o 

valor arbitrado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno 

o requerido de José Ribeiro Paz Filho ao pagamento de pensão alimentícia 

que fixo em definitivo em 50% salário mínimo vigente, atualmente 

correspondente ao valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), mais 50% de eventuais despesas extraordinárias, devidamente 

comprovadas, a serem pagos mensalmente à requerente e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Consigno que o valore referente à pensão alimentícia deverá ser 
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depositado na conta corrente de titularidade da requerente informada nos 

autos, até o dia 10 de cada mês ou, ainda, pessoalmente, mediante 

contraprestação de recibo. Isento as partes do pagamento de custas e 

emolumentos judiciais, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98, do CPC. Por fim, considerando o trabalho 

desempenhado pelos defensores dativos e, ainda, levando em 

consideração o zelo profissional, e que, os atos praticados no processo 

não exigiram esforço incomum (CNCG, art. 303) fixo honorários 

advocatícios em 02 (dois) URH’s à defensora dativa Andréia Oliveira Lima, 

inscrita na OAB/MT n. 6283-B e, em 01 (um) URH ao advogado Nader 

Thomé Neto, inscrito na OAB/MT 11.890-B, conforme tabela atual da OAB, 

expeçam-se as certidões de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ. Operada a coisa julgada formal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111400 Nr: 3285-21.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCM COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL PERDONCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 967 Nr: 5435-58.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE OVANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDES LAZZARETTI

 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: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:OAB/RO 571

 DECISÃO FL. 115: "V I S T O S, Folheando os autos, observo que o imóvel 

penhorado à fl.108 se encontra registrado em nome de terceiro estranho à 

lide (Madeireira Lazzaretti Ltda), razão pela qual chamo o feito à ordem 

para tornar sem efeito a decisão de fl. 103 e, consequentemente, 

desconstituir a penhora do imóvel indicado pelo exequente. Outrossim, 

diante da morte do executado noticiada por meio da certidão de fl. 109, 

imprescindível a suspensão do processo até a citação dos herdeiros para 

que se habilitem e o substituam, conforme preconizam os arts. 110 e 313 

do CPC. In casu, a legitimação processual para representar o polo passivo 

em juízo é do espólio do executado, se existente inventário (art. 75, VII, 

CPC), ou dos sucessores, na hipótese de não abertura do inventário. 

Portanto, intime-se o exequente para que, no prazo de 30 dias, promova a 

regularização da polaridade passiva habilitando os sucessores do 

devedor, dando-se, assim, prosseguimento à execução para garantia do 

seu crédito. Indicados os sucessores, citem-se nos termos do art. 690, do 

Código de Ritos."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 114371 Nr: 5546-56.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R SECAFEN CIA LTDA ME, REGINALDO 

SECAFEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO DA AÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 12921 Nr: 2563-41.2002.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELÍCIO HIROCAZU IKENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA IORIS MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Intime-se o Exequente, na pessoa do seu advogado, para requerer o que 

entender por direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1424 Nr: 19-56.1997.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONALDO ESTRELA, VERA LUCIA IORIS 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Intime-se o exequente para requerer o que entender por direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 485, §1º do 

Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 93163 Nr: 1287-86.2013.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSS, VDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 "Vistos etc.Defiro o pedido de fl. 73.Intime-se o advogado.Após o prazo 

de 10 (dez) dias, se nada mais for requerido, arquive-se o 

feito.Cumpra-se.Às providências".Juína/MT, 26 de julho de 2018.VICTOR 

LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56490 Nr: 2771-44.2010.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Concessão de Liminar proposta pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor 

de MARCOS RODRIGUES DOURADO, já qualificados nos autos. [...]Em 

seguida, vieram os autos conclusos.É o relatório. Decido.Compulsando os 

autos, verifico a ausência de interesse processual, vez que o feito tramita 
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desde o ano de 2010 sem que a requerente tenha apresentado até o 

momento providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

ação.Diante disso, conclui-se que a parte autora não tem mais interesse 

na demanda, eis que há mais de 02 (dois) anos abandonou o processo, 

que aguarda providências da sua parte, impedindo o bom e regular 

desenvolvimento do feito. Nos termos do art. 485, Inc. III do Novo Código 

de Processo Civil, incumbe à parte a promoção das diligências 

necessárias para obtenção dos elementos necessários ao andamento 

normal do feito, ou ainda, buscar os meios legais cabíveis à espécie, sob 

pena de não o fazendo implicar na impossibilidade de prosseguimento 

válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.[...]Assim, consubstanciado no fato de que cabe 

a parte interessada promover o andamento do processo, providenciando 

os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo sem a 

resolução do mérito é medida que se impõe.Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso III do NCPC, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito.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. Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1721 Nr: 219-92.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SÃO VALENTIM LTDA, ALCERI 

COMINETTI, LORIS PEDROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Intime-se o exequente para requerer o que entender por direito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48233 Nr: 1873-65.2009.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES DA SILVA, PLACEDINA INACIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MUELE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.DEFIRO o item “3” da petição de fls. 161/169. Para tanto, 

INTIMEM-SE os autores para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, trazer 

aos autos a certificação junto ao INCRA do memorial descritivo e da planta 

georreferenciada, bem como o termo de declaração de faixa de domínio de 

rodovia estata l  fornecida pela SINFRA.Cumpra-se.  Às 

providências".Juína/MT, 06 de agosto de 2018.VICTOR LIMA PINTO 

COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 118767 Nr: 697-07.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES CIPRIANO DE SOUZA, LUIZ 

CONSTANTINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇAVistos, etc. Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DE JURUENA - SICREDI UNIVALES 

- MT em desfavor de ALCIDES CIPRIANO DE SOUZA e LUIZ 

CONSTANTINO DE SOUZA, já qualificados nos autos. [...]É o relatório. 

Decido.Compulsando os autos verifico que o requerente abandonou o 

processo, tendo em vista que se manteve inerte após inúmeras 

provocações, conforme certidões de fls. 60, 61 e 64.O requerente, por 

não se manifestar nos presentes autos, incorreu no disposto no art. 485, 

III, do CPC.[...]Ademais, verifico que o prazo é de natureza preclusiva, 

insuscetível de prorrogação.Lado outro, incumbe à parte a promoção das 

diligências necessárias para obtenção dos elementos necessários ao 

andamento normal do feito, ou ainda, buscar os meios legais cabíveis à 

espécie, sob pena de não o fazendo implicar na impossibilidade de 

prosseguimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Novo Código de Processo Civil.[...]Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito.Preclusas as vias recursais, arquivem-se os 

autos, observando as formalidades legais.Publique-se. Registra-se. 

Intime-se. Cumpra-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 112916 Nr: 4206-77.2015.811.0025

 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: MOACIR DELLA JUSTINA., ODAIR DELLA JUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIR DOMINGOS DELA JUSTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659-B/MT

 "Vistos, etc.Trata-se de ação de prestação de contas proposta por 

MOACIR DELLA JUSTINA e ODAIR DELLA JUSTINA em desfavor de EMIR 

DOMINGOS DELLA JUSTINA, devidamente qualificados nos 

autos.Analisando detidamente os autos, constata-se que na presente 

demanda replica os mesmos fundamentos e pedidos ventilados no 

processo de número 745-06.2014.811.009 - Código 63944, em trâmite na 

Comarca de Cotriguaçu/MT.Resta evidente reconhecer a litispendência, 

visto que a presente ação apresenta a mesma parte, mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido constante nos autos de nº 745-06.2014.811.009 - 

Código 63944 da Comarca de Cotriguaçu/MT, distribuída em 26/08/2014, 

anterior à distribuição destes autos que ocorreu somente em 01/01/2015.O 

Código de Processo Civil determina a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, quando ocorrer litispendência (art. 485, V), o que 

pode, inclusive, ser reconhecido ex officio (art. 485, § 3º).Em síntese, 

existindo dois processos distribuídos, tendo a mesma identidade de 

partes, causa de pedir e pedido, deve um deles ser extinto sem resolução 

do mérito.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 e determino o 

arquivamento dos autos.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. Às providencias".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 83676 Nr: 3993-13.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO BULGARELLI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA.Vistos, etc.Cuida-se de ação de execução proposta pelo 

BANCO BRADESCO S/A em face de MARCO ANTONIO BULGARELLI 

MENDES, já qualificados nos autos.[...]Fundamento e Decido.Compulsando 

os autos, verifico que a parte executada efetuou o pagamento integral do 

débito.Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente 

execução, na forma do artigo 924 , inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.DETERMINO a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos 

autos.Tendo em vista que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, cumpridas as determinações e certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências".
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56124 Nr: 2405-05.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEIDE MIRANDA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, DIEGO DO NASCIMENTO - 

ME, ANTONIO RODRIGUES ROCHA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT

 "SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de ação anulatória de negocio jurídico 

c/c com pedido de condenação em danos morais e materiais com tutela 

antecipada proposta por ALEIDE MIRANDA RIOS, em desfavor de BANCO 

BMG S/A, DIEGO DO NASCIMENTO - ME e ANTONIO RODRIGUES ROCHA - 

ME, já qualificados nos autos.[...]Breve relato.Fundamento e 

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 são plenamente capazes e, por si ou 

por procuradores, detêm poderes específicos para transigir, tendo firmado 

o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração 

inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência 

estatal. 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 acordo firmado pelas partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.DETERMINO a baixa em eventuais 

penhoras ou bloqueios havidos nos autos.Tendo em vista que as partes 

renunciaram expressamente ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado dessa sentença e arquive-se com as baixas necessárias e 

cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências."

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3894 Nr: 11-21.1993.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 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 ) ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA, 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): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132579 Nr: 4192-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE, EDSON FERNANDO 

SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 007/2018-CA - TORNA PÚBLICA A RELAÇÃO PROVISÓRIA 

DOS CANDIDATOS HABILITADOS por meio da análise dos documentos 

apresentados com as inscrições, no período de 01 a 10 de agosto de 

2018, com suas classificações.

* O Edital n° 007/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257405 Nr: 640-60.2018.811.0011

 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: Pedro Odair Roncoleta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 74 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 25/09/2018, às 16h30min 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinações da portaria nº.053/2016-CA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256439 Nr: 262-07.2018.811.0011

 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: Erivaldo Candido de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 67 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 25/09/2018, às 16h 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinações da portaria nº.053/2016-CA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240201 Nr: 2962-24.2016.811.0011

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - Brasil Foods S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT, Cartório 

do 2º Ofício de Serviços Notariais e de Registro de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Augusto de Souza 

Ribeiro - OAB:RJ/175.193, José Guilherme Missagia - OAB:RJ / 

140.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 Intimação do Procuradore da parte Requerente da r. decisão de fls.86 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252479 Nr: 4320-87.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249891 Nr: 2984-48.2017.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdCeS, BSS, HTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. sentença de fls. 78/79 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248568 Nr: 2357-44.2017.811.0011

 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: José Aparecido Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João da Silva Soito - 

OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:, Henrique 

Alberto Faria Motta - OAB:113.815/RJ, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7659, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 96 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi redesignada 

a data 24 de setembro de 2018 às 09hs40min, para a realização do Exame 

Pericial da parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos 

Silva Azevedo – CRM/MT 7134, bem como o Procurador da parte autora 

deverá acompanhar a parte autora, conforme determinado pela portaria 

086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos que a 

mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232530 Nr: 3324-60.2015.811.0011

 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: Antonia Irene Guilherme Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para que se manifeste sobre o 

laudo pericial acostado nos autos às fls. 102/115, no prazo legal de 05 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 534 Nr: 69-27.1997.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer-Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilso Costa Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, Nilton Luiz Ferreira da Silva - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o procurador da parte autora para impusionar o feito das r. as fls. 

115, disponível no site do TJMT, manifestar no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245564 Nr: 838-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Carlos Batista & CIA Ltda - ME, José Carlos 

Batista, Benetita da Rosa Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para efetuar o preparo de carta 

precatória a ser remetida à comarca de Cáceres - MT, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239305 Nr: 2423-58.2016.811.0011

 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: Alda Ardaia Brito Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 225152 Nr: 4498-41.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Pietro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247088 Nr: 1664-60.2017.811.0011

 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: Reginaldo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 
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DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Intimação do procurador da parte autora de que os autos encontra-se 

com vistas para no prazo legal de 15 dias, manifestar-se acerca do 

"Laudo Perícial" às fls. 145/158

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248521 Nr: 2333-16.2017.811.0011

 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: Ademir da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/O

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. despacho de fls. 98, o 

advogado da parte requerida foi intimado via DJE, deixando fluir o prazo, 

sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 20 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000799-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000799-83.2018.8.11.0011. 

AUTOR: EDSON GONCALVES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Cuida-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por 

Invalidez c/c Pedido Liminar de Tutela de Urgência proposta por Edson 

Gonçalves da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em epítome, que se 

encontra incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, requer a 

conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora 

preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a 

inicial vieram os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida 

pelo Código de Processo Civil de 2015, DEIXO de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, 

vislumbro que a parte autora requer a tutela específica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício previdenciário 

pleiteado na inicial, uma vez que preenche todos os requisitos para o seu 

deferimento. Pois bem. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada 

indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da perícia médica, 

bem como intimar a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a 

perita para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela 

Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício 

para pagamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo 

as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no 

Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Ao arremate, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, 
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assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 08 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinatura Digital) [1] 13853635, 13853643, 13853675, 13853625, 

13853716, 13853734, 13854138, 13854155.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001151-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DOS SANTOS TEICHE (AUTOR(A))

GLEICA TEICHE MOURA (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001151-41.2018.8.11.0011. 

AUTOR: CELIA DOS SANTOS TEICHE RÉU: INSS AGENCIA DE CÁCERES 

MT Cuida-se de Ação Para Concessão de Auxílio Doença c/c Antecipação 

Tutela proposta por Celia dos Santos Teiche em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em epítome, que se encontra incapacitado para o trabalho, razão pela qual 

postula auxílio-doença uma vez que a parte autora preencheria as 

condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram os 

documentos (id nº 14770997 com anexos). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova 

sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, DEIXO de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Incialmente, vislumbro que a parte autora requer a tutela específica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma vez que preenche todos 

os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. Como é cediço, os efeitos 

da antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do 

NCPC, que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento em 

que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de 

ineficácia do provimento final (periculum in mora). Em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos necessários para concessão 

da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. Neste pórtico, trago a baila o entendimento esposado 

pelo Tribunal Pátrio em caso quejando, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada 

indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da perícia médica, 

bem como intimar a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a 

perita para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela 

Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício 

para pagamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo 

as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no 

Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Ao arremate, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, 

assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000553-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PENA GIANINI (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000553-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR: VALDOMIRO PENA GIANINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação de Concessão de Aposentadoria Por 

Idade Rural com Pedido de Tutela Urgência manejada por Valdomiro Pena 

Gianini em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Com a inicial 

vieram os documentos[1]. A inicial foi recebida (ID n° 13262426), ocasião 

em que fora indeferida a antecipação de tutela. Devidamente citado, o 

requerido apresentou sua contestação e juntou documentos, (ID n° 

14188232), alegando a prejudicial de mérito no que toca a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação. Réplica carreada ao ID n° 14510529. Vieram-me conclusos. É o 

relato do necessário. Decido. Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de 
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mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que o requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão 

de aposentaria por idade rural no dia 15 de janeiro de 2018 e o 

ajuizamento da ação se deu em 17 de maio de 2018, ou seja, não há em 

que se falar em prescrição quinquenal. Inexistindo outras prejudiciais a 

serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua 

retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo 

da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se. Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola, por consectário, se este de fato exerceu tais atividades. Desta 

forma, declaro o feito saneado. No que tange à prova testemunhal cabível 

ao caso em voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20 de setembro de 2018, às 13h45min, devendo as 

partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da 

sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento 

pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT, 15 

de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado 

Digitalmente) [1] 13252072, 13252090, 13252114, 13252130, 13252148, 

13252177, 13252183, 13252199.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000580-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

VILMA CANDIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000580-70.2018.8.11.0011. 

AUTOR: VILMA CANDIDA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação de Concessão de Aposentadoria Por 

Idade Rural manejada por Vilma Candida dos Santos em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS. Com a inicial vieram os documentos[1]. 

A inicial foi recebida no id nº 13318458, ocasião em que fora indeferida a 

antecipação de tutela. Devidamente citado, o requerido apresentou sua 

contestação (id nº 14169010), alegando a prejudicial de mérito no que toca 

a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Réplica carreada conforme id nº 

14716172. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que 

razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que o requerente entrou 

administrativamente com o pedido de concessão de aposentaria por idade 

rural no dia 08 de março de 2018 e o ajuizamento da ação se deu em 21 

de maio de 2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, não 

padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do 

NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência 

dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se. Fixo 

como questão controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por 

consectário, se este de fato exerceu tais atividades. Desta forma, declaro 

o feito saneado. No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em 

voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 20 de setembro de 2018, a realizar-se às 14 horas, devendo as 

partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da 

sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento 

pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT, 16 

de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado 

Digitalmente) [1] 13312727, 13312731, 13312742, 13312749, 13312753, 

13312755, 13312760.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000749-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA AMORIM DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000749-57.2018.8.11.0011. 

AUTOR: ANGELITA AMORIM DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação de Concessão de Aposentadoria Por 

Idade Rural manejada por Angelita Amorim da Silva em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS. Com a inicial vieram os documentos[1]. 

A inicial foi recebida (id nº 13849801), ocasião em que fora indeferida a 

antecipação de tutela. Devidamente citado, o requerido apresentou sua 

contestação (id nº 14500157), alegando a prejudicial de mérito no que toca 

a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Réplica carreada conforme id nº 

14752068. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que 

razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que o requerente entrou 

administrativamente com o pedido de concessão de aposentaria por idade 

rural no dia 17 de julho de 2014 e o ajuizamento da ação se deu em 20 de 

junho de 2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. 

Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a 

inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para 

figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo interesse 

(adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o 

pedido é possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda 

está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo 

se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos 

processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo nulidades a serem 

declaradas ou irregularidades para sanar-se. Fixo como questão 

controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por consectário, se 

este de fato exerceu tais atividades. Desta forma, declaro o feito saneado. 

No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a 

defiro. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

setembro de 2018, a realizar-se às 14h15min, devendo as partes 

depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da sua 

realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento 

pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT, 16 

de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado 

Digitalmente) [1] 13756264, 13756273, 13756279, 13756286, 13756293, 

13756312, 13756322, 13756337, 13756344.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000922-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA CAVALI FAKINE (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000922-81.2018.8.11.0011. 

AUTOR: CELIA APARECIDA CAVALI FAKINE RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação de Concessão de Aposentadoria 

Por Idade Rural manejada por Celia Aparecida Cavali Fakine em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Com a inicial vieram os 

documentos (id nº 14126786 e anexos). A inicial foi recebida (id nº 

14129316), ocasião em que fora indeferida a antecipação de tutela. 

Devidamente citado, o requerido apresentou sua contestação (id nº 

14497146), alegando a prejudicial de mérito no que toca a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação. Réplica carreada conforme id nº 14752962. Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, arguiu o 

requerido prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe 
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assiste neste ponto, uma vez que o requerente entrou administrativamente 

com o pedido de concessão de aposentaria por idade rural no dia 02 de 

março de 2018 e o ajuizamento da ação se deu em 19 de julho de 2018, ou 

seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. Inexistindo outras 

prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que 

exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e 

passivo da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer 

uso da presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se. Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola, por consectário, se este de fato exerceu tais atividades. Desta 

forma, declaro o feito saneado. No que tange à prova testemunhal cabível 

ao caso em voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20 de setembro de 2018, a realizar-se às 14h30min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste - MT, 16 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000947-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

EMILIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000947-94.2018.8.11.0011. 

AUTOR: EMILIO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Trata-se de Ação de Concessão de Benefício de Amparo 

Assistencial ao Portador de Deficiência/Incapacidade com Pedido de 

Antecipação de Tutela manejado por Emílio da Silva em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social, colimando adquirir benefício que acredita fazer 

jus, ocasião em que a inicial veio instruída com os documentos que 

acredita serem os necessários para o fim a que se presta a ação. Com a 

inicial vieram os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida 

pelo 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. Incialmente, 

vislumbro que a parte autora requer a tutela específica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício previdenciário 

pleiteado na inicial, uma vez que preenche todos os requisitos para o seu 

deferimento. Pois bem. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em caso 

quejandos, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta concessão do benefício clamado pela parte 

requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada 

pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo 

legal, certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na 

forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ 

Oeste/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

100 km da sede desta Comarca e, consequentemente, faz com que o 

expert percorra a distância aproximada de 200 km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

demonstrando, assim, a necessidade de majoração do valor da perícia, a 

fim de não prejudicar a prestação jurisdicional as partes e interessados. 

Determino ainda que a Assistente Social do Juízo realize, no prazo máximo 

de 20 (vinte) dias, estudo social no ambiente familiar da requerente, 

devendo trazer aos autos o competente relatório, para se aferir a real 

necessidade da percepção do benefício assistencial pleiteado. Com a 
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juntada do laudo médico pericial e o relatório social, intimem-se as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante triagem, para análise da necessidade 

de designação de audiência de instrução e julgamento. Ao arremate, 

demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do NCPC. Providencie-se e expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol d’ Oeste – MT, 08 de agosto de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 14204429, 

14204433, 14204436, 14204439, 14204441, 14204444, 14204449, 

14204455.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA PEREIRA DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001078-69.2018.8.11.0011. 

AUTOR: ROSANGELA PEREIRA DE BRITO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por 

Rosangela Pereira de Brito contra o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, 

que se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 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 012016, 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. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com Transtornos de discos 

lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1); 

Dorsopatia não especificada (CID M53.9); Transtornos de tecidos moles 

não especificado (CID 10M79.9); e outras patologias especificadas, motivo 

pelo qual se encontra incapacitada para as atividades laborativas. Para 

corroborar com sua situação, foram juntados ao processo elementos 

probatórios suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se 

baseia para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu 

direito. Além de alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos 

autos laudos médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar 

que houve a negativa do requerido em continuar fornecendo o aludido 

benefício na seara administrativa, consoante se infere dos formulários 

anexados com a exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, 

podendo haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em 

razão da urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio - Doença à autora, no valor de um 

salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, 

devidos a partir da data da cessação do benefício, qual seja, 28 de março 

de 2018. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para 

tanto, juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não 

o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente 

aplicada. 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. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 
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publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 02 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 14510575, 14510579, 

14510584, 14510588, 14510591, 14510605, 14510620, 14510623, 

14510624.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001009-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. (AUTOR(A))

A. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. O. N. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

Ofício nº 706/218, colacionado no documento de ID 14846800, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001023-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARIA DA CRUZ (AUTOR(A))

LINEJANES BARRETO VERSSALI (AUTOR(A))

RODRIGO DONIZETE TERRADAS (AUTOR(A))

ALCILENA CASTILHO QUEIROZ (AUTOR(A))

VALMIR RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

LUZIA ANTONIA FAZOLO FERNANDES (AUTOR(A))

ANA MARIA DE JESUS PIRES (AUTOR(A))

AMARILDO PEDRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

AURELIA DA SILVA GREVE (AUTOR(A))

JACIMARA CASTRO (AUTOR(A))

VANDA LUPERINI (AUTOR(A))

VILSON TOMAZ DA SILVA (AUTOR(A))

JOEL GREVE (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO FERREIRA PERES (AUTOR(A))

MARCIO LUIZ PEREIRA (AUTOR(A))

CLAUDIA MARA DE CAMPOS (AUTOR(A))

SONIA APARECIDA FALCHI FERREIRA (AUTOR(A))

MARIA REGINA BASILE (AUTOR(A))

EDELSON SURUBI (AUTOR(A))

JOSE CARLOS ALVES MARTINS (AUTOR(A))

VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

CYNTIA CIBELE CAPELETTI LEAO (AUTOR(A))

ELICIO DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

KEILA SILVEIRA (AUTOR(A))

MASTERSON FELIPE DA SILVA (AUTOR(A))

LUISMAR DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

GESSIMAR CHARLES DE BARROS (AUTOR(A))

MARIA ARACELLY MACHADO (AUTOR(A))

VALDINEY FONSECA SALVIONI (AUTOR(A))

ROBYSON BARCELLOS GALEANO (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001023-21.2018.8.11.0011. 

AUTOR: ALCILENA CASTILHO QUEIROZ, AMARILDO PEDRO DO 

NASCIMENTO, ANA MARIA DE JESUS PIRES, AURELIA DA SILVA GREVE, 

CARLOS ALBERTO FERREIRA PERES, CLAUDIA MARA DE CAMPOS, 

CYNTIA CIBELE CAPELETTI LEAO, EDELSON SURUBI, ELICIO DE SOUZA 

GOMES, GESSIMAR CHARLES DE BARROS, JACIMARA CASTRO, JOEL 

GREVE, JOSE CARLOS ALVES MARTINS, KEILA SILVEIRA, LINEJANES 

BARRETO VERSSALI, LUCIENE MARIA DA CRUZ, LUISMAR DA SILVA 

MARTINS, LUZIA ANTONIA FAZOLO FERNANDES, MARCIO LUIZ PEREIRA, 

MARIA ARACELLY MACHADO, MARIA REGINA BASILE, MASTERSON 

FELIPE DA SILVA, ROBYSON BARCELLOS GALEANO, RODRIGO 

DONIZETE TERRADAS, SONIA APARECIDA FALCHI FERREIRA, VALDINEY 

FONSECA SALVIONI, VALMIR RIBEIRO DA SILVA, VANDA LUPERINI, 

VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA, VILSON TOMAZ DA SILVA RÉU: 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT Trata-se de Ação Ordinária de 

Cobrança de Diferenças Remuneratórias Referentes à URV c/c Obrigação 

de Fazer e Pedido de Tutela, em face do Município de Mirassol D’Oeste. 

Analisando detidamente os autos, nota-se no polo ativo a existência de 30 

(trinta) autores, que pleiteiam com o objetivo de incorporar o percentual de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) à remuneração dos 

mesmos, contudo verifico a necessidade da limitação do litisconsórcio. 

Como se vê, a presente demanda trata-se de litisconsórcio facultativo[1], 

por essa razão não é necessária a formação obrigatória do 

litisconsórcio[2]. Visto isto, o atual Código de Processo Civil prevê no §1º 

do artigo 113: O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao 

número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença 

ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou 

dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. No caso sub judice, os 

servidores públicos que ajuizaram esta ação trabalham em setores 

diferentes, consequentemente vivem realidades diferentes, o que resulta 

em salários distintos necessitando de atenção individual (processual), que 

não venha comprometer a celeridade do processo na solução do litígio. 

Neste sentido, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - LITISCONSORTES - 

DETERMINAÇÃO DE LIMITAÇÃO PELO JUÍZO A QUO - POSSIBILIDADE - 

INTELIGÊNCIA DA REGRA DO § 1º DO ART. 113 DO CPC/2015 - 

SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. O § 1º do Art. 113 do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de o Juiz limitar o número de litisconsortes 

se vislumbrar o comprometimento da rápida solução do litígio ou a 

dificuldade de defesa. No presente caso, nota-se que a existência de 17 

(dezessete) Autores e 6 (seis) Instituições Financeiras poderá 

comprometer a razoável duração do processo, isso porque haveria 

necessidade da realização de produção de prova pericial para avaliar e 

individualizar caso a caso os alegados danos nos imóveis, somado ainda, 

a análise de cada contrato celebrado entre as Partes litigantes. (Ap 

110070/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 

(Grifo nosso). Em vista do exposto, DETERMINO que seja redistribuída a 

presente ação individualmente, com fulcro no artigo 113, §1º do Código de 

Processo Civil, a fim de não comprometer o julgamento da presente 

demanda. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT, 15 de agosto de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] De acordo com 

Daniel Amorim Assumpção Neves, no litisconsórcio facultativo “existe uma 

mera opção de sua formação, em geral a cargo do autor [...] a formação 

dependerá da conveniência que a parte acreditar existir no caso concreto 

em litigar em conjunto [...].” (2011, p. 185). [2] Art. 114. O litisconsórcio 

será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação 

jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de 

todos que devam ser litisconsortes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001080-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001080-39.2018.8.11.0011. 

AUTOR: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por 

Roberto Carlos dos Santos contra o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, 

que se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 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 
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no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, 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. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que o autor fora diagnosticado Úlcera dos Membros inferiores 

não classificada em outra parte (CID 10 L 97); e outras patologias 

especificadas, motivo pelo qual se encontra incapacitada para as 

atividades laborativas. Para corroborar com sua situação, foram juntados 

ao processo elementos probatórios suficientes à demonstração da prova 

inequívoca em que se baseia para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Além de alegar que as doenças que possui 

são graves, juntou aos autos laudos médicos que constatam sua real 

situação. Calha assinalar que houve a negativa do requerido em continuar 

fornecendo o aludido benefício na seara administrativa, consoante se 

infere dos formulários anexados com a exordial. O perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo decorre da própria enfermidade que 

acomete a parte autora, podendo haver piora substancial do seu quadro 

clínico. De outro lado, em razão da urgência e da probabilidade, do direito 

da parte requerente, é imprescindível que se conceda a tutela provisória 

satisfativa em comento, entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de 

forma a resguardar o seu direito fundamental à vida com dignidade, posto 

que a tutela seja irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 

3.º, do Novo Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da 

medida, caracterizada como pressuposto negativo à concessão da 

medida, ou seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver 

perigo de irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir 

conjunto probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento 

jurisdicional, o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos 

práticos da tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu 

bem-estar em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas 

devem ser afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio Doença ao autor, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir da data da cessação do benefício, qual seja, 20 de abril de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

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. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 06 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 14516424, 14516445, 

14516460, 14516470, 14516484, 14516495, 14516499, 14516510, 

14516525, 14516531.
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001095-08.2018.8.11.0011. 

AUTOR: SIRLENE DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Sirlene da Silva 

Garcia contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 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 012016, 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. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 
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especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com Transtornos de discos 

lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1); 

Lombaldia ou lumbado e ciatalgia ou ciática (CID 10 M54.4); Outras 

espondilopatias (CID 10 M48); e outras patologias especificadas, motivo 

pelo qual se encontra incapacitada para as atividades laborativas. Para 

corroborar com sua situação, foram juntados ao processo elementos 

probatórios suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se 

baseia para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu 

direito. Além de alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos 

autos laudos médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar 

que houve a negativa do requerido em continuar fornecendo o aludido 

benefício na seara administrativa, consoante se infere dos formulários 

anexados com a exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, 

podendo haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em 

razão da urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio - Doença à autora, no valor de um 

salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, 

devidos a partir da data da cessação do benefício, qual seja, 02 de abril 

de 2018. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para 

tanto, juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não 

o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente 

aplicada. 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. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 08 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 14572006, 14572027, 

14572519, 14572550, 14572563, 14572575, 14572591, 14572661, 

14572725.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001108-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001108-07.2018.8.11.0011. 

AUTOR: CARLOS CESAR TEIXEIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por 

Carlos Cesar Teixeira da Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, 

que se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 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 012016, 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. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 
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cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que o autor fora diagnosticado com Fratura da Diáfise do 

Úmero (CID 10 S 42.3); e outras patologias especificadas, motivo pelo qual 

se encontra incapacitada para as atividades laborativas. Para corroborar 

com sua situação, foram juntados ao processo elementos probatórios 

suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se baseia para 

formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de 

alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos 

médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a 

negativa do requerido em continuar fornecendo o aludido benefício na 

seara administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio Doença ao autor, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir da data da cessação do benefício, qual seja, 27 de abril de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

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. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 08 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 14611724, 14611726, 

14611727, 14611730, 14611731, 14611734, 14611738, 14611746.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001152-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

GENECI PORFIRIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001152-26.2018.8.11.0011. 

AUTOR: GENECI PORFIRIO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Geneci 

Porfirio de Sousa contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, uma vez que a parte autora preencheria as condições 

para percepção do benefício pretendido. Com a inicial vieram os 

documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De 

proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 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 012016, 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. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 
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de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que o autor fora diagnosticado com Hanseníase (CID 10 A 

30.9); Processo Inflamatório crônico (CID 10 M 51.1 e CID 10 M 17); e 

outras patologias especificadas, motivo pelo qual se encontra 

incapacitada para as atividades laborativas. Para corroborar com sua 

situação, foram juntados ao processo elementos probatórios suficientes à 

demonstração da prova inequívoca em que se baseia para formular o 

pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de alegar que 

as doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos médicos que 

constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a negativa do 

requerido em continuar fornecendo o aludido benefício na seara 

administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio Doença ao autor, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir da data da cessação do benefício, qual seja, 30 de maio de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

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. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 16 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 14772902, 14772905, 

14772912, 14772917, 14772923, 14772932, 14772943, 14772949, 

14772957.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001168-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE FATIMA GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001168-77.2018.8.11.0011. 

Cuida-se de Ação Judicial para Declaração de Ilegalidade c/c 

Restabelecimento de Benefício Previdênciário c/c Conversão para 

Benefício de Aposentadoria por Invalidez c/c Indenização por Dano Moral 

proposta por Rita de Fatima Gomes de Souza contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando em resumo, que se encontra incapacitada para o trabalho, razão 

pela qual postula auxílio-doença, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do benefício pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 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 012016, 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. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 
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elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com Síndrome do túnel do 

carpo – CID G-56.0; Transtorno do Disco Cervical com Radiculopatia – CID 

M-50.1; Transtornos de Discos Lombares e de outros discos 

intervertebrais com Mielopatia – CID M-51.0; Transtornos de discos 

lombares e de outros discos intervertebrais com Radiculopatia – CID 

M-51.1; Capsulite Adesiva do Ombro – CID M-75.0; Tendinite Calcificante 

do Ombro – CID M-75.3; Epicondilite Lateral – CID M-77.1; Reumatismo não 

especificado – CID M-79.0; Transtorno dos tecidos moles não especificado 

– CID M-79.9; e outras patologias especificadas, motivo pelo qual se 

encontra incapacitada para as atividades laborativas. Para corroborar com 

sua situação, foram juntados ao processo elementos probatórios 

suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se baseia para 

formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de 

alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos 

médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a 

negativa do requerido em continuar fornecendo o aludido benefício na 

seara administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio Doença à autora, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir da data da cessação do benefício, qual seja, 19 de março de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

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. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 17 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 14795945, 14795883, 

14795803, 14795694.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001123-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

MARIA RODRIGUES BARRETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001123-73.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MARIA RODRIGUES BARRETO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL De proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do NCPC. Noutro giro, a parte autora requer a 

tutela especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 
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portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Grifo nossos) Em suma, a parte autora, ao menos no presente 

momento, não demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada, porquanto a prova 

documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da suposta concessão do benefício clamado 

pela parte requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. Por fim, demonstrada 

a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 10 de 

agosto de 2016. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001165-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SANTA FELIS PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001165-25.2018.8.11.0011. De 

proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Grifo nossos) Em suma, a parte autora, ao menos no presente 

momento, não demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada, porquanto a prova 

documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da suposta concessão do benefício clamado 

pela parte requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 17 de 

agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001165-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SANTA FELIS PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001165-25.2018.8.11.0011. De 

proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 
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TURMA)”. (Grifo nossos) Em suma, a parte autora, ao menos no presente 

momento, não demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada, porquanto a prova 

documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da suposta concessão do benefício clamado 

pela parte requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 17 de 

agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001146-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SENIVAL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001146-19.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: SENIVAL PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: 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. Compulsando os autos, verifico que o douto causídico não juntou 

aos autos a declaração de hipossuficiência e o comprovante de 

residência em nome da parte autora. Assim, intime-se o advogado da parte 

autora para que emende a exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

vinculando a guia de recolhimento aos autos, bem como o comprovante de 

residência sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 15 

de agosto de 2018 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado 

Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237765 Nr: 1649-28.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Basilio Schiavo, José Schiavo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028/O, marcela regina de almeida 

freitas - OAB:9454, MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:16755, 

Roseany Barros de Lima - OAB:MT 7.959, Rosiane Pereira dos 

Santos - OAB:21.789

 Intimar o advogado da parte requerida para apresentar alegações finais, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238266 Nr: 1908-23.2016.811.0011

 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: Noeli Gonzaga da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, 

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:16755, ROSEANY BARROS DE 

LIMA - OAB:7959, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789, 

Silvânia Gonçalves Lopes - OAB:33554/DF

 Intimar o advogado da parte requerida para apresentar alegações finais, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257797 Nr: 837-15.2018.811.0011

 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: Juvenal Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254135 Nr: 5290-87.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. O. Comércio de Carnes Ltda, Benedito Sergio de 

Oliveira, José Eduardo Gonçalves da Silvaira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

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 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5290-87.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: S. O. Comércio de Carnes Ltda e Benedito Sergio de 

Oliveira e José Eduardo Gonçalves da Silvaira

PARTE REQUERIDA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

INTIMANDO(A, S): Embargante: José Eduardo Gonçalves da Silvaira, Cpf: 

69727007104 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Embargante: Benedito Sergio de Oliveira Filiação: , brasileiro(a), e S. O. 

Comércio de Carnes Ltda, CNPJ: 01619178000188, brasileiro(a)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 5.934.297,60

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos 

e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

contidos na petição inicial e, por corolário, EXTINGO o presente feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Condeno 

o embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixado em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC. Transitada em julgado, junte-se cópia desta sentença aos autos 

principais, após, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo. P. R. I. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT, 14 de março de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de agosto de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 116520 Nr: 3243-87.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Conceição Tomichá Artiaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3243-87.2010.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

PARTE REQUERIDA: Rosa Conceição Tomichá Artiaga

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Rosa Conceição Tomichá Artiaga, Cpf: 

02043282174 Filiação: , brasileiro(a)

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/12/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 277,89

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 EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte executada ao pagamento de custas e despesas processuais. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste - MT, 08 de junho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de agosto de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254194 Nr: 5296-94.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 65, cujo teor 

transcrevo:" De pronto, CONHEÇO os embargos, por tempestivos, e 

DOU-LHES PROVIMENTO para reconhecer a omissão e o erro material na 

sentença prolatada às fls. 54/57, que passará a ter os seguintes 

termos:Diante do exposto, com fulcro no art. 59 da Lei nº 8.213/91 c/c art. 

487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do benefício denominado 

salário-maternidade a requerente Janaina Gonçalves da Silva, no valor do 

salário-de- contribuição, pelo período de 120 (cento e vinte dias), em 

razão do nascimento de sua filha. Para a data de início do benefício fixo a 

data do nascimento da menor, qual seja, 15 de maio de 2017 (fl. 17).Por 

força do art. 1.288 da CNGJ declaro: I – Janaina Gonçalves da Silva; II - o 

benefício previdenciário salário-maternidade; III - no valor do salário-de- 

contribuição; IV – 15 de maio de 2017; V - no valor do 

salário-de-contribuição; VI – 15 de maio de 2017.No mais, mantenho 

incólume a decisum objurgada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242365 Nr: 4060-44.2016.811.0011

 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: Poliana Antonia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15.078, 

Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 106, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região.Em nada sendo requerido pelas partes 

no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de agosto de 

2018Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226306 Nr: 4891-63.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Galeano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora uente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos acerca da impugnação encartada à 

fl. 247/252.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 7298 Nr: 2365-12.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguil - Algodoeira Guimarães Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Tiburço Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Klein Dias - OAB:14062, 

Cláudio Palma Dias - OAB:3523-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 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 

Lima - OAB:9495

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 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 do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231794 Nr: 2841-30.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gimenez Engenharia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS DOS SANTOS LEITE - 

OAB:10869
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para pagar o débito no valor de R$ 2.402,80, 

no prazo de 15(quinze) dias,acrescido das custas processuais, 

consignando que 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228816 Nr: 1188-90.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilda Aparecida Pirinete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Intimar o advogado do requerido para pagar o débito no valor de R$ 

21.699,47, no prazo de 15(quinze) dias,acrescido das custas 

processuais, consignando que 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 260432 Nr: 2002-97.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Pereira Moreira, JOSIANE SAMPAIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A

 Intimar o advogado do requerido para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 915 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229082 Nr: 1315-28.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. Zorzi - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Mazoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Paula de Sousa - 

OAB:17437/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Intimar o advogado do requerido para pagar o débito no valor de R$ 

18.525,25, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 199913 Nr: 11-28.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mendes Metias, João Vicente Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Intimar o advogado do requerido para pagar o débito no valor de R$ 

9.355,55, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 199970 Nr: 26-94.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Neuza Aparecida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, no prazo de 15( 

quinze)dias,manifeste-se nos autos acerca da impugnação encartada à 

fls. 185/198 verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229082 Nr: 1315-28.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. Zorzi - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Mazoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Paula de Sousa - 

OAB:17437/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Código 229082

Como é cediço, 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 a mediação e a 

conciliação, visando justamente assegurar a todos o direito a solução dos 

litígios por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Nesse 

sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca, o Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC - de forma a buscar, 

primordialmente, a conciliação entre as partes conflitantes.

 Assim sendo, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2º 

da Ordem de Serviço n. 03/2012 – NPMCSC, determino que os presentes 

autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para que seja realizada a tentativa de conciliação entre as 

partes, o mais breve possível.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 30 de maio de 2016

Código 229082

Como é cediço, 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 a mediação e a 

conciliação, visando justamente assegurar a todos o direito a solução dos 

litígios por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Nesse 

sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca, o Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC - de forma a buscar, 

primordialmente, a conciliação entre as partes conflitantes.

 Assim sendo, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2º 

da Ordem de Serviço n. 03/2012 – NPMCSC, determino que os presentes 

autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para que seja realizada a tentativa de conciliação entre as 

partes, o mais breve possível.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 30 de maio de 2016

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 150149 Nr: 565-31.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regional Fomento Marcantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Ferreira Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 136, cujo dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com fundamento no 

inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição em 

todos os seus termos e cláusulas e SUSPENDO o presente feito até que 

se cumpra integralmente o presente acordo. Consigno ainda que em caso 

de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. Custas e despesas 

processuais na forma pactuada. Com o trânsito em julgado, proceda a 

Secretaria com o arquivamento dos autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 15 de 

agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 213180 Nr: 2567-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ilza Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 113, cujo 

dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Isento a parte 

requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 

nº. 7.603/2001. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos. P. R. I. 

C. Mirassol D’ Oeste/MT, 09 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza 

de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 155332 Nr: 1638-38.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Alencar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 164, cujo 

dispositivo transcrevo:"Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Isento a parte 

requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 

nº. 7.603/2001. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos. P. R. I. 

C. Mirassol D’ Oeste/MT, 15 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza 

de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 80285 Nr: 2239-49.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Geraldo de Palma Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 281, cujo 

dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Isento a parte 

requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 

nº. 7.603/2001. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos. P. R. I. 

C. Mirassol D’ Oeste/MT, 09 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza 

de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 150365 Nr: 729-93.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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. sentença de fls. 104, cujo 

dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Isento a parte 

requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 

nº. 7.603/2001. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos. P. R. I. 

C. Mirassol D’ Oeste/MT, 09 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza 

de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238254 Nr: 1898-76.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Roberto Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 138, cujo 

dispositivo transcrevo: "(...) À vista do exposto, com espeque no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido 

na presente impugnação à execução para acolher as razões do 

impugnante, reconhecendo o excesso à execução, bem como 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados às fl. 133, extinguindo o feito com 

resolução do mérito. Desse modo, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, 

para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito. 

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP. Isento as partes ao 

pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da lei Estadual 

n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido 

arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas necessárias. P. 

R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 09 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho. Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259487 Nr: 1648-72.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teophilo Aparecido Cunha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 25, cujo 

dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte executada ao pagamento das despesas e custas processuais. 

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpre-se. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 09 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza 

de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 229678 Nr: 1639-18.2015.811.0011

 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 Aparecido Vicente

 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. sentença de fls. 91, cujo 

dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Isento a parte 

requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 

nº. 7.603/2001. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos. P. R. I. 

C. Mirassol D’ Oeste/MT, 09 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza 

de Direito".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ROSELI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 27/11/2018 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, 20 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000192-70.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SIRLEY REMEDIO SABINO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, 

da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre 

destacar que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da 

lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, 

nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, 

quando: I- não houver necessidade de produção de outras provas;”. Por 

imperativo de ordem lógica passo à análise das preliminares arguidas. 

Analisando a preliminar suscitada, de ausência de interesse processual, 

observo que não merece guarida, tendo em vista que o interesse 

processual estar demonstrado pela necessidade da parte em obter o 

fornecimento de passagens para tratamento fora do seu domicílio em 

razão da doença que lhe acomete. Nesse trilhar, considerando que a 

pretensão almejada irá impactar diretamente na vida e saúde do autor, 

patente seu interesse processual. Ultrapassadas as preliminares e/ou 

prejudiciais, passo ao mérito da causa. Pois bem, à análise do pleito 

exordial se impõe que traga à colação alguns dispositivos constitucionais, 

in verbis: “Art.1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)III - a 

dignidade da pessoa humana;” “Art. 5° - 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, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) § 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata.”. “Art. 6° - São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” “Art. 194 – A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 

único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade 

social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura 

e do atendimento;” “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. 197 – São de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” (negritos acrescidos). Dos dispositivos supra, 

depreende-se que o direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do 

constituinte tratamento prioritário posto integrar o mínimo existencial, as 

necessidades básicas, sem os quais a dignidade humana se queda 

comprometida. Daí, que princípios nortes da seguridade social, mais 

especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e do 

atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, sendo 

infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais e ausência 

de solidariedade entre os entes. Aliás, é esse o entendimento do egrégio 

Supremo Tribunal Federal, in verbis: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

1.A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos 

demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 

323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, 

não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das 

questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. 

Deveras, entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo 

que o fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, 

imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto 

fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, 

a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, 

verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES 

CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. 

FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. 

Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas 

geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não 

pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, 

desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da 

saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os 

atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando 

desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do 

Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à 

saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento 

médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para 

adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar 

com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos 

imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo 

regimental a que se negaprovimento. (RE 668724 AgR, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) (negritos acrescidos). 
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Registre-se que, como se não bastasse à proteção constitucional, o direito 

social à saúde encontra sustentáculo também na Lei 8080/90, que, em seu 

art.2º, atribui ao Estado, isto é, a todos os entes federados a se: União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as 

condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, senão 

vejamos: “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”. 

Corroborando o raciocínio supra exposto, mister transcrever o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) O direito à percepção 

de tais medicamentos decorre de garantias previstas na Constituição 

Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), 

competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado 

(art. 23, inciso II), bem como a organização da seguridade social, 

garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento”.(art. 194, 

parágrafo único, I) . (...)” Ademais, no caso concreto, saliento que o 

medicamento pleiteado é disponibilizado pelo SUS, contudo, não é 

assegurado para a patologia que acomete a autora. Assim, em que pese a 

negativa dos requeridos no fornecimento do fármaco, esclareço que o 

gestor público não pode recusar o fornecimento de medicamentos 

devidamente prescrito por profissional capacitado da área da saúde, 

devidamente cadastrado perante o órgão de classe respectivo. Apesar 

das listas do SUS que preveem os medicamentos e sua respectiva 

indicação ser elaborada por profissionais da área médica e farmacêutica, 

há que se consignar que muitas vezes referidas atualizações não 

conseguem acompanhar o desenvolvimento científico, o que faz com que 

fique desatualizada por muito tempo, imprescindindo, portanto, da atual 

jurisdicional para os casos em que haja expressa indicação e negativa 

dos requeridos no fornecimento ao único argumento da enfermidade da 

autora não constar na lista. A tese que também inexitosa é a da reserva 

do possível segundo a qual seria inadmissível ao Poder Público criar 

despesas fora do orçamento. Ora, ao tentar sopesar o direito à saúde ou 

à vida com um direito patrimonial do Estado, obviamente que este 

sucumbirá em razão de aqueles serem bens de primeira grandeza. 

Destarte, cabe ao Poder Público, qualquer que seja o ente da federação, 

organizar suas finanças, dentro das diretrizes legais, a fim de possibilitar 

a prestação de ações e serviços públicos de saúde, atendendo de forma 

adequada às necessidades da população. Em todo caso, mesmo que os 

Entes Públicos comprovassem o esvaziamento de seus recursos, ainda 

assim persistiria a obrigação de prestação do serviço de saúde, haja vista 

que o valor vida se encontra em patamar superior ao interesse econômico 

destes, conforme já se posicionou o STF: “Entre proteger a inviolabilidade 

do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5, caput), ou fazer 

prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro 

e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema, que 

razões de ordem ético-jurídica impõe ao julgador uma só e possível opção: 

o respeito indeclinável à vida" (PETMC 1246/SC, rel. Min. CELSO DE 

MELLO, em 31.1.1997). Vale registrar que nesse campo nem mesmo o 

sempre invocado “princípio da reserva do possível” pode ser aplicado. 

Afinal, conforme o entendimento do TJ/RS, “as doutrinas de resistência à 

justiciabilidade dos direitos sociais da afronta ao princípio da separação 

dos poderes, inexistência de previsão orçamentária e reserva do possível 

não têm lugar quando em pauta direito fundamental que se relaciona 

intimamente com o princípio da dignidade da pessoa humana e insere-se 

no padrão hermenêutico do mínimo existencial, como o direito à saúde (...)” 

(Apelação e Reexame Necessário nº 70010981355, 7ª Câmara Cível, 

TJ/RS, Relator: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, Julgado em 

15/06/2005), salvo, obviamente, situações excepcionais não verificadas 

no caso judicializado. Assim, é preciso reiterar o que já foi dito, no sentido 

de que o direito social, dentre os direitos fundamentais, é notável pela 

finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que aquele que 

originariamente não teria condições de usufruir os direitos fundamentais 

alcançaria nos direitos sociais, elencados na Constituição Federal, o meio 

para se igualar aos demais, com o desenvolvimento de uma vida digna. 

Afinal, pertencentes à segunda geração dos direitos fundamentais, visam 

nada mais nada menos que a igualdade entre os homens. Em suma, o 

cidadão não pode ter obstaculizado o seu direito constitucional à saúde 

por questões de ordem orçamentária, essa questão estranha ao 

administrado que paga seus impostos. Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição, e que está sendo preciso esta demanda 

para re-determinar o cumprimento daquele comando originário, o modo 

como o demandado cumprirá a norma constitucional é matéria afeta ao 

próprio Executivo, que nada tem que ver com o beneficiário. O que não se 

pode aceitar é que problemas internos do Poder Executivo (em sentido 

genérico, abrangendo todos os entes da Federação) dificultem ou mesmo 

inviabilizem aquela obrigação. No que tange à alegação do descabimento 

de multa cominatória em face da Fazenda Pública, em diversos julgados, o 

e.TJMT já se manifestou acerca do cabimento: EMENTA: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. REJEITADA. PROBLEMAS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. DEVER CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTO NÃO 

INCLUSO NO PROTOCOLO CLÍNICO. ATENDIMENTO CONCEDIDO. MULTA 

DIÁRIA (ASTREINTE) EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILDIADE. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Quando o impetrante instrui o seu Mandado 

de Segurança com provas documentais pré-constituidas para evidenciar a 

lesão de seu direito liquido e certo, não há inadequação da via eleita. 2. A 

Constituição Federal assegura a todos os cidadãos atendimento integral 

aos serviços públicos de saúde, por ser este um dos direitos 

fundamentais que objetivam garantir a dignidade da pessoa humana (TJMT 

– Apelação Cível nº 86709/2010 e 54184/2009). 3. O poder público tem o 

dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 4. A CF ao assegurar a todos os cidadãos o direito à 

saúde (art. 196 da CF), impõe ao Estado o cumprimento de obrigações 

com este objetivo, não sendo admissível que o atendimento seja 

condicionado as formalidades e burocracias previstas nos Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. (TJMT - Apelação/Reexame Necessário 

nº 15466/2010) 5. É possível o juiz, ex officio ou por meio de requerimento 

da parte, fixar multa diária cominatória contra a Fazenda Pública, quando 

esta descumpre obrigação de fazer reconhecida pelo Poder Judiciário. 

(STJ REsp 1064009/SC e 1163524/SC) (TJMT - TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO-MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 54420/2011 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 

1º-09-2011) (negritos acrescidos). Entretanto, em recentes julgados, o 

e.TJMT, seguindo o entendimento mais atual do STJ, embora reconheça a 

possibilidade de fixação de multa cominatória, com o que esta Magistrada 

de base concorda, deixo de aplicar a referida multa, eis que o bloqueio de 

valores, in casu, revela-se mais indicado. Nesse sentido: RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PACIENTE IDOSO 

COM NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS - 

ATENDIMENTO DA PRETENSÃO POR UM DOS RÉUS NO CURSO DA LIDE - 

ACOLHIMENTO DO PEDIDO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINARES 

DE ILEGITMIDADE PASSIVA E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE 

PROCESSUAL ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS. MULTA 

COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DO MEIO COERCITIVO PELA 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL. RECURSOS PARCIALMENTE 

PROVIDOS. "Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. 

Direito à saúde. Dever do Estado. Solidariedade entre os entes 

federativos. Precedentes. 1. Incumbe ao Estado, em todas as suas 

esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 

196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. Agravo regimental não provido". (RE 756149 AgR, 

Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 

18-02-2014). Se no curso da lide o réu atende à pretensão deduzida em 

juízo, ocorre a situação prevista no art. 269, II, do CPC. - Tendo os réus, 

ademais, dado causa à propositura da demanda, devem responder pelos 

encargos sucumbenciais. Precedentes. (...)" (REsp 480.710/ES, Rel. 

Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2005, DJ 

13/06/2005, p. 309 Como a norma do § 5º, do art. 461, do CPC, confere ao 

juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser 

mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e 

efetivos, como a possibilidade de bloqueio on line do valor correspondente 

à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o 

cumprimento da obrigação. “O bloqueio de valores na conta corrente do 

Estado, embora possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida 

menos onerosa do que a imposição da multa diária. (...)” (REsp 

868.038/RS; Rel. Min. Eliana Calmon; 2ª. T.; Julg. 27/05/2008, DJe 
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12/06/2008, in www.stj.jus.br) (Ap, 2646/2014, DESA.NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/04/2014, Data da publicação no DJE 28/04/2014) REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – DEVER DO ESTADO – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA 

MAIOR - MULTA COMINATÓRIA – EXCLUSÃO – EXISTÊNCIA DE MEDIDA 

MAIS EFICAZ – RECURSO PROVIDO. É inconteste o dever do Estado de 

promover atos indispensáveis à concretização do direito à saúde do 

cidadão. A fixação de multa pecuniária é desnecessária ante a existência 

de meios coercitivos mais eficazes na consecução da tutela pretendida, 

devendo ser substituída pelo bloqueio on-line. (Apelação / Reexame 

Necessário , 25257/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no 

DJE 17/03/2014). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

exordial, para TORNAR DEFINITIVA a liminar de ID 12326604, e DECLARO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Registre-se que, nos 

termos do art.12, do Provimento nº 02/2015 – CGJ, por se cuidar de 

prestação continuada, é necessária a renovação periódica do relatório 

médico, no prazo de 06 (seis) meses, sob pena de arquivamento do feito. 

Sem custas neste grau de jurisdição, conforme preleciona o art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme o 

artigo 496,§ 4º, do CPC e art. 11 da Lei 12.153/2009. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste 

/MT, 20 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: 8010188-41.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

ANA LUIZA CARVALHO FURLAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 14588484, 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. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 16 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: 1000021-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER GOMES (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.14829379 dos presentes autos, bem como, da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 27/11/2018 Hora: 15:00 . 

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, 20 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-51.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (REQUERENTE)

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 14435126, 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. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 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: 1000998-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES BARBOSA (REQUERENTE)

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 14788673, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 30/10/2018 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, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

ISABEL DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 14791426, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 21/11/2018 Hora: 17:00 . 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, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001134-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDIANO MORELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)
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Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.14786917, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 27/11/2018 Hora: 16:00 . 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, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000167-91.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

LEANE OLIVEIRA COELHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 14752349, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 16 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: 1001020-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES BARBOSA (REQUERENTE)

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a)s advogado(a)s das partes acerca da R. 

Decisão constante do ID.14789431 dos presentes autos, bem como, da 

audiência designada sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 06/11/2018 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 o advogado da parte autora 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, 20 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-41.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

ZELIA MENDES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. ACOLHO o pleito de id nº 12456401, de modo que SE INTIME a 

autora para apresentar planilha descritiva de cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 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: 1000241-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

VERONICA APARECIDA TRABUCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que o comprovante de 

endereço acostado aos autos data de 2016, não havendo como afirmar 

que autora ainda encontra-se residindo no mesmo local. Assim, INTIME-SE 

o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou 

a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 

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: 1000071-76.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 1000299-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES BARBOSA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 493 de 788



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-40.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA AUGUSTINHO THEODORO (REQUERENTE)

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 8010569-49.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOARES SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLE ARAUJO DE BRITO VALE (REQUERIDO)

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 8010277-64.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA VIANA DE ALENCAR (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

SERGIO GARCIA (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 8010046-37.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON COSTA SILVA (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: 27/11/2018 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, 20 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-78.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

KELRIA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI (ADVOGADO(A))

MUNDIAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a)s advogado(a)s das partes acerca da R. 

Decisão constante do ID.14749577 dos presentes autos, bem como, da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 27/11/2018 Hora: 17:00 . 

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 o advogado da parte autora 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, 20 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010646-58.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE LUIZA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S.A (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 1000016-28.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

AZENILTON JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 8010359-66.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CORREA (REQUERENTE)

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 8010287-45.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANI COSTA ALECRIM (REQUERENTE)
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MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 8011070-76.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ONIVALDO BARBIZANI PEREIRA (REQUERENTE)

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ANNAVERA AURESCO ATTILIO (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO CLECIO FERLIN (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

ROSMERI VALDUGA (ADVOGADO(A))

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

AMERICANAS.COM (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o pagamento voluntário pela demandada em id nº 

14489411, INTIME-SE a autora para manifestar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como concordância. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 15 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: 8010085-97.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E M DA SILVA - ME (REQUERENTE)

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 1000126-27.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o pagamento voluntário pela demandada em id nº 

13011474, INTIME-SE a autora para manifestar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como concordância. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 15 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: 8010152-33.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 1000492-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIANO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 

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: 8010031-34.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOOK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. De pronto, PROCEDA-SE com a habilitação do patrono pugnada. 

Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a 

intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 8011383-71.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

HALLISON BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

ISRAEL MARTINS DE LIMA (REQUERIDO)

 

Nos termos da R. Decisão de Id. 11597384 e Despacho de Id. 14755000, 

intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, uma vez que decorreu o prazo 

requerido pela petição de Id. 11077137.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-04.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANU DE SOUZA (REQUERENTE)

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 
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(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 1000045-78.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DO CARMO SOARES (REQUERENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 8010187-56.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMA PARAFUSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE ADESTRO (ADVOGADO(A))

NEWELL RUBBERMAID BRASIL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 1000001-59.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

WEBERTON ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 1000198-14.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

CLEITON MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 8010079-61.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ALVES NUNES (REQUERENTE)

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES (ADVOGADO(A))

PLINIO PELLENZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

RENERIO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 8010017-50.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELE APARECIDA BRITO DE CARVALHO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

Banco IBI (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 8010626-67.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 1000047-48.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CHISTIANO PRADO DE SOUZA FREIRE (REQUERENTE)

JOAO CARLOS PRADO DE SOUZA FREIRE (REQUERENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE (REQUERENTE)

JURACI PRADO DE SOUZA FREIRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-16.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERENTE)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR BARCELOS DA SILVA (REQUERIDO)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o trânsito em julgado da sentença proferida, 

conforme certidão de id nº 13759508, AO ARQUIVO. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 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: 1000399-06.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAUDETE ALVES DE CASTRO (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o trânsito em julgado da sentença proferida, 

conforme certidão de id nº 13759041, AO ARQUIVO. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 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: 8010385-93.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE CARNIELO FARIA (REQUERENTE)

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 8010088-28.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

MILTON PEREIRA MERQUIADES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE CASSIA BOTELHO DE CARVALHO (REQUERIDO)

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Antes de apreciar o pleito da executada de id nº 11789280, SE 

INTIME a autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 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: 8010123-46.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

ADELMO GOES EMERICK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 12006587, remetam-se os 

autos AO ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 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: 8010575-56.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CIRIO PROCOPIO (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 8010447-07.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

IANE SOALHEIRO AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN MARIA LUPERINI (REQUERIDO)

 

Considerando o transcurso do prazo deferido pela R. Decisão de Id. 

10251760, promovo com a INTIMAÇÃO da parte requerente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, em cumprimento ao restante 

da referida decisão. Mirassol D'Oeste-MT, 20/08/2018 Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-63.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

IVANIL DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 8010162-43.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNO ROSA SILVA (REQUERENTE)

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Tendo em vista que a executada, mesmo intimada, não efetuou o 

pagamento do valor referente à multa diária, conforme certidão de id nº 

12030667, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000106-36.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICY MARTINEZ OCHIUTO (REQUERENTE)

DANILO CEZAR OCHIUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 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: 8010199-07.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO VIEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

SERGIO VIEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISAMAR LIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Despejo para Uso Próprio” proposta por 

SERGIO VIEIRA RAMOS em desfavor de ELISAMAR LIMA DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, fora certificado 

acerca do falecimento da parte autora, sendo determinada a suspensão 

do feito para habilitação dos herdeiros. Em id nº 13367716 fora certificado 

a inércia dos herdeiros em habilitarem-se nos autos. Os autos vieram 

conclusos. Eis o breve relatório. Fundamento e Decido. Sem delongas, o 

falecimento da parte autora no curso do processo implica extinção 

anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso IX do CPC. Diante disso, 

não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IX do 

Código de Processo Civil. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 17 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000035-34.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 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: 8010556-50.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

CUSTODIO FRANCISCO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 12075362 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 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: 1000370-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MARIA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000370-19.2018.8.11.0011. REQUERENTE: IONE MARIA DE SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, 

cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 

355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução do mérito, quando: I- não houver necessidade de produção de 

outras provas;”. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre 

a questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Analisando a 

preliminar suscitada pela requerida, de ilegitimidade passiva em razão de 

supostamente fazer cessão de crédito para que a instituição financeira 

proceda à cobrança dos valores contratados pelo cliente, tenho que não 

merece guarida. Isso porque, apesar de seus argumentos e requerida não 

comprova nos autos a cessão do crédito anunciada, tampouco especifica 

quem seria referida instituição. Além do que, o comprovante de 

negativação de ID 12780251 consta expressamente o nome da requerida 

como credora e não instituição financeira, o que afasta a ilegitimidade 

apontada. Portanto, afasto referida preliminar. No mérito, o pedido inicial 

deve ser julgado procedente. 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 disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. 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. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 
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condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Registre-se outrossim, acerca da 

aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, que tal não é aplicável ao caso, 

posto que as outras negativações existentes em nome da autora são 

posteriores, sendo a do caso em voga totalmente indevida, ensejando as 

devidas reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO PARA 

QUITAÇÃO. DÍVIDA EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DANO 

MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. 

SÚMULA Nº 385 DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO 

CONDUZ À REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação 

de fazer, exigível por ocasião da propositura da demanda e assim 

reconhecida por decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto 

decisório, mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo 

jurisdicional permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 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. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. 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 as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 
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tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

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$ 

7.000,00 (sete mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a requerida 

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, ao pagamento 

de indenização pelos danos morais causados à autora IONE MARIA DE 

SOUZA RODRIGUES, no valor de R$ 7.000,00 (sete 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, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o 

débito ensejador da inserção indevida, no valor de R$ 2.080,00 (dois mil e 

oitenta reais), ante a ausência de negócio jurídico entabulado entre as 

partes, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao 

crédito acerca da inexistência do mencionado débito. 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 e 55 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em 

julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 20 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: 1000102-96.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

EUGENIO APARECIDO PROCOPIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 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: 1000033-64.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MARTINS PERES MARIANO (REQUERENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 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: 8010061-06.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAZARA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 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: 1000095-07.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MENANDE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 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: 1000118-50.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO EUGENIO (REQUERENTE)

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 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: 8010055-62.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

CLEITON DOS SANTOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)
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Vistos. Considerando o pagamento voluntário pela demandada em id nº 

13851422, INTIME-SE a autora para manifestar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como concordância. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 16 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: 1000372-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MARIA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000372-86.2018.8.11.0011. REQUERENTE: IONE MARIA DE SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que a parte autora aduziu na inicial inexistir o débito que ensejou a 

negativação do nome da mesma no cadastro dos inadimplentes. Enquanto 

a requerida, em contestação, afirmou a existência de contrato de 

financiamento entre as partes, o que legitimaria a cobrança efetuada após 

ter havido inadimplemento das parcelas. Para comprovar os fatos 

arguidos, a empresa ré acostou cópia do “proposta de adesão às 

cláusulas e condições gerais do crédito direto ao consumidor (CDC) 

Losango” e “termo de autorização de cobrança de prêmio de seguro”. 

Desta feita, não obstante as alegações da autora, entendo necessária a 

realização da prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante 

da proposta e termo anexos à contestação. Desse modo, verificada a 

complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não 

resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude 

processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: 

“JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’oeste/MT, 20 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: 8010324-72.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

VALERIA MIRANDA DE AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 12241273 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 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: 1000034-49.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO CLEMENTE PINHEIRO (REQUERENTE)

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

SILVANA GOMES DE FRANCA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

TAIS BORJA GASPARIAN (ADVOGADO(A))

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

TERRA NETWORKS BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante 

a informação de id nº 12175953, nos termos do art. 19, §2º da Lei 

9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora encontrada no 

endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 14 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: 1000235-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

AGNALDO MULATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 15 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: 1000313-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE BARBOSA TEOTONIO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 
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anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 15 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: 1000301-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 15 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: 1000298-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DIAS MARANGAO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 15 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: 1000182-60.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante 

a informação de id nº 12377037, nos termos do art. 19, §2º da Lei 

9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora encontrada no 

endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 15 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: 8011016-47.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES (ADVOGADO(A))

SOLANGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 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: 1000339-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

WILLIAN TASSI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 15 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: 8010044-72.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DAS DORES MATOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 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: 8011435-67.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

FATIMA BERNADETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E DE 

CAPITALIZACAO (REQUERIDO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante 

a informação de id nº 13522914, nos termos do art. 19, §2º da Lei 

9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora encontrada no 

endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 16 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: 1000226-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY CARVALHO FE (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 14 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: 1000225-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIANE FATIMA PAZETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 14 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: 8010568-64.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (ADVOGADO(A))

CENTRALTERRA (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 16 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: 8010127-83.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MARINI (REQUERENTE)

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO TV (REQUERIDO)

 

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, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 13786234 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 16 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: 8010079-90.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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MARLENE PAIXAO (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 16 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: 8010581-63.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DONIZETI FREDDI (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 16 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: 8010042-63.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

ITANIELI SOUZA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante 

a informação de id nº 14269379, nos termos do art. 19, §2º da Lei 

9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora encontrada no 

endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258994 Nr: 1409-68.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Nilomar Marques da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Possavatis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1409-68.2018.811.0011 – Código 258994

Vistos.

Considerando o teor do petitório de fls. 29/31, no qual o querelante 

renuncia ao prazo recursal, DECLARO o trânsito em julgado da sentença 

proferida às fls. 26/27.

No mais, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 17 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262350 Nr: 2833-48.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Barbosa da Silva, Cesar 

Augusto da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 Processo/CI nº 262350

Vistos etc.

Em que pese à petição de fl. 69, comunicando o pagamento de fiança do 

réu Marcos Antônio Barbosa da Silva, o causídico não se ateve à decisão 

de fls. 54/55, a qual converteu a prisão em flagrante em preventiva, pelo 

que determino a intimação do advogado a fim de apresentar conta 

bancária, no prazo de 5 (cinco) dias, para a restituição do valor.

 Com a apresentação da conta, vincule-se o valor recolhido a este feito e, 

na sequência, expeça-se alvará de liberação do valor a conta indicada.

 No mais, proceda-se com o cumprimento da decisão de fls. 68.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 53/2018/DF/NM

O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art 1.º RETIFICAR o quadro de distâncias e custos de diligências anexo à 

Portaria N. 44/2018/DF/NM, no item SANTA RITA DO TRIVELATO, Gleba 

Pacoval I, 220 km, onde lê-se "R$ 555,00" leia-se "550,00".

Encaminhe-se à Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, para 

anexar à Portaria N. 44/2018/DF/NM.

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, 17 de agosto de 2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

PORTARIA N. 53/2018/DF/NM

O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
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Art 1.º RETIFICAR o quadro de distâncias e custos de diligências anexo à 

Portaria N. 44/2018/DF/NM, no item SANTA RITA DO TRIVELATO, Gleba 

Pacoval I, 220 km, onde lê-se "R$ 555,00" leia-se "550,00".

Encaminhe-se à Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, para 

anexar à Portaria N. 44/2018/DF/NM.

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, 17 de agosto de 2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 117135 Nr: 2387-14.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Alberti - OAB:MT 4061, 

Rannier Felipe Camilo - OAB:MT 22.125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2387-14.2018.811.0086 - Código n. 117135.

 Vistos, etc.

Considerando certidão de fls. 60, certificando o recolhimento a maior, 

DEFIRO o pedido de restituição à Requerente.

Requisite-se a restituição ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

TJMT.

Efetivada a restituição, cientifique-se e arquive-se.

Nova Mutum/MT, 23 de julho de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 119171 Nr: 3324-24.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 

11546-A, Willian Yamamura - OAB:MT/17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 3324-24.2018.811.0086 - Código n. 119171.

Vistos, etc.

Considerando as certidões de fls. 2 e 6, DEFIRO o pedido de restituição da 

diligência do Oficial de Justiça à parte Requerente.

Requisite-se a restituição ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

TJMT.

Efetivada a restituição, cientifique-se e arquive-se.

Nova Mutum/MT, 15 de agosto de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116491 Nr: 2094-44.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: O Telhar Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:5882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2094-44.2018.811.0086 - Código n. 116491.

 Vistos, etc.

Considerando certidão de fls. 61, certificando o recolhimento a maior da 

guia de fls. 57-58, DEFIRO o pedido de restituição ao Requerente.

Requisite-se a restituição ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

TJMT.

Efetivada a restituição, cientifique-se e arquive-se.

Nova Mutum/MT, 23 de julho de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 119333 Nr: 3397-93.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Jucinete Aparecida de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 3397-93.2018.811.0086 - Código n. 119333.

 Vistos, etc.

Oficie-se ao Juízo da Segunda Vara informando que o expediente foi 

cadastrado no sistema CIA, nos termos da certidão de fls. 7, para 

acompanhamento.

Após, ARQUIVE-SE.

Nova Mutum/MT, 23 de julho de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83683 Nr: 1212-87.2015.811.0086

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoela Maria Auxiliadora de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vipagro Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:MT 12069, Edenir Righi - OAB:8484/MT

 Processo n. 1212-87.2015.811.0086 - Código n. 83683.

Vistos, etc.

Intimado para pagamento das custas processuais, o suscitado apresentou 

guia e comprovante de pagamento de processo diverso, conforme 

certificou a Distribuidora à fl. 75: “Certifico, que a guia e o comprovante de 

pagamento apresentados às fls. 72/73, são referentes ao processo 

código 101547”.

Assim sendo, intime-se o suscitado para pagamento das custas no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme cálculo de fls. 70 (Valor total a pagar das 

Custas Judiciais R$ 376,85).

Às providências.

Nova Mutum/MT, 23 de julho de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

Decisão

Processo n. 3800-62.2018.811.0086 - Código n. 120298.

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio formulado pela 

servidora MARIA CECÍLIA PIRES DE MIRANDA, matrícula 26088, referente 

ao quinquênio 22/07/2013 a 22/07/2018, com amparo no art. 109 da Lei 

Complementar n. 04/90.

Juntaram-se documentos (fls. 2-6).

É o breve relato. Decido.

A licença-prêmio por assiduidade é benefício cujas condições de 

concessão estão previstas nos artigos 109 e 110 da Lei Complementar n. 

04/90, in verbis:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor.

§ 1º Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado 

o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2º É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, 

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para 

gozo da licença.

§ 3º (revogado) (Revogado pela LC 59/99)

§ 4º (revogado) (Revogado pela LC 59/99)

Art. 110. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I - sofrer penalidade disciplinar, de suspensão;

II - afastar-se do cargo em virtude de:
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a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

b) licença para tratar de interesses particulares;

c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão de licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas.

 Extraem-se dos dispositivos transcritos os seguintes requisitos para 

concessão da licença especial: a) cinco anos de efetivo exercício no 

serviço público estadual; b) inocorrência de faltas injustificadas no 

período; c) inocorrência de aplicação de penalidade disciplinar de 

suspensão no período; d) inocorrência de afastamento do cargo em 

decorrência de licença por motivo de doença em pessoa da família sem 

remuneração, de licença para tratar de interesses particulares, por 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva ou para 

acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Verifica-se no caso em crivo que a postulante ingressou nos quadros do 

Poder Judiciário em 22/07/2013, sendo esta a data da posse e da entrada 

em exercício, não havendo anotação em seus registros funcionais de 

aplicação de penalidade disciplinar de suspensão (fls. 3-6).

Nesses termos, certificada a inocorrência das circunstâncias impeditivas 

previstas no art. 110 acima transcrito, satisfeitos os requisitos legais, 

CONCEDO à requerente MARIA CECÍLIA PIRES DE MIRANDA, matrícula 

26088, licença-prêmio referente ao quinquênio de 22/07/2013 a 

22/07/2018, para usufruto oportuno.

Comunique-se. Registre-se. Publique-se.

Nova Mutum/MT, 15 de agosto de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001199-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON GROCHOSKI LANSSONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001199-66.2018.8.11.0086 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 complementação da diligência do Oficial 

de Justiça (id. 14802217), 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 valor de R$ 1.500,00 

(hum mil e quinhentos reais) a ser depositado nos autos via CPD no link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao a 

favor do Oficial de Justiça Maury Lopes de Almeida, comprovando o 

pagamento nos autos. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora 

de Secretaria

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARCELO CAMARGO, para devolução dos 

autos nº 1940-80.2005.811.0086, Protocolo 29057, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115737 Nr: 1688-23.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elvina Ribeiro Freitas, Outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Roma Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Vieira - OAB:69119/SP, 

Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Avelar - 

OAB:MT/12.303-A

 “Vistos, etc. Como a testemunha Gláucio fora intimada na forma do art. 

455, § 1º, do CPC. Expeça-se o mandado de condução coercitiva para a 

testemunha comparecer ao fórum às 17h:00min do dia de hoje 

(15.08.2018). Custas e despesas com o ato às expensas da testemunha, 

na forma do art. 455, § 5º, do CPC. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Com urgência.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76039 Nr: 4615-35.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Cristina Bernegozzi - ME, Patricia 

Cristina Bernegozzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS à 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar a parte 

exequente, na pessoa de seu advogado, para manifestar acerca do 

resultado do leilão de fls. 60/62, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113622 Nr: 579-71.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionas Tapparello de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal, Manoela Maria de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Martinho Tiegs - 

OAB:8423/MT

 “Vistos, etc. Considerando o delineado às fls. 32/33 e ponderando o 

objeto da presente missiva que diz, respeito ao depoimento pessoal da 

Requerida Manoela Maria de Almeida, cuja patrona não fora devidamente 

intimada a cerca do ato, redesigno a presente solenidade 2 de outubro 

2018, às 13h30min. Ademais, intime-se a requerida Manoela Maria de 

Almeida para que no prazo de 15 (quinze) dias acoste aos autos copia da 

contestação juntada na comarca de origem. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80322 Nr: 3482-21.2014.811.0086

 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: Ednaldo Euclides Boloneze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Buratti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Ednaldo 

Euclides Boloneze, em desfavor de Carlos Roberto Buratti, com 
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fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:CONDENAR o Requerido ao pagamento de danos morais em favor do 

Autor no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) com correção monetária da 

data da sentença, com base no INPC e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da data do evento danoso, em observância aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição 

financeira do demandado (vide fls. 74) e a repercussão do fato na vida do 

requerente.CONDENAR o Requerido ao pagamento de danos materiais em 

favor do Autor na quantia gasta com medicamentos (doc. fls. 51) e 

conserto do veículo (doc. fls. 44), no valor total de R$1.719,70 (hum mil e 

setecentos e dezenove reais e setenta centavos), com correção 

monetária desde a data do desembolso, com base no INPC e juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. IMPROCEDER os 

pedidos constantes nos itens “iii” e “iv” de fls. 23, consubstanciados em 

lucros cessantes e restituição integral, conforme os fundamentos 

expedidos nesta sentença. Ante a sucumbência maior, CONDENO o 

Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, a teor do 

art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das 

custas processuais, contudo, suspendo a sua exigibilidade, com 

fundamento no parágrafo 3º, art. 98, CPC, porquanto defiro por ocasião 

desta decisão os benefícios da gratuidade da justiça ao Requerido, ante a 

notória condição de hipossuficiente. Após o trânsito em julgado desta 

sentença, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108748 Nr: 5352-96.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anne da Silva Marjory Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Megatranz Transpores Ltda, Claudio Vilas 

Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto de Moura - 

OAB:SP 97.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Gesteira Costa 

Pinto de Campos - OAB:205.396/SP, GABRIELA SILVA ANTEQUERA - 

OAB:SP 311972, Jose Armando da Gloria Batista - OAB:41775/SP

 “Vistos, etc. Diante da certidão de fls. 19, devolva-se a presente missiva 

à Comarca de origem, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 117568 Nr: 2562-08.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Carolina da Silva da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Compre Mais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Ribeiro da Guia - OAB:MT 

14.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. Ante o cumprimento da presente missiva, devolva-se à 

Comarca de origem com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40826 Nr: 328-68.2009.811.0086

 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: Brasnorte Transmissão de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilene Magalhães de Oliveira 

Rodrigues - OAB:11746/MT, Silas Augusto de Souza - 

OAB:5122-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que o Parecer Técnico de Contestação 

às fls. 459/467, e a Impugnação ao Laudo Pericial às fls. 468/469, ambos 

protocolados na data de 07.10.2016, foram juntados após a prolação da 

decisão à fl. 453, de 07.03.2017.

Desta forma, considerando as impugnações ao laudo pericial apresentado 

nos autos, revogo a decisão à fl. 453, tornando sem efeito a homologação 

do laudo pericial, porquanto em prejuízo do devido contraditório e da ampla 

defesa.

De mais a mais, diante da impugnação ao laudo pericial apresentada pela 

parte Requerente às fls. 468/469, bem como pelo parecer técnico de 

contestação às fls. 459/467, intime-se o Senhor Perito para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos fatos ali delineados.

Com a o aporte aos autos da manifestação do Senhor Perito, 

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.: 114199 Nr: 840-36.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilene de Aquino Bez Batti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO BOM FUTURO, ERAI MAGGI 

SCHEFFER, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL RICHARD DECKER NETO 

- OAB:4965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rossato - 

OAB:8810-B/MT, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11.004-B

 “Vistos, etc. Homologo a desistência das testemunhas. Ante o 

cumprimento parcial da presente missiva devolva-se ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115737 Nr: 1688-23.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elvina Ribeiro Freitas, Outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Roma Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Vieira - OAB:69119/SP, 

Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Avelar - 

OAB:MT/12.303-A

 “Vistos, etc. Ante o cumprimento da missiva, devolva-se a precatória. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Com urgência.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40537 Nr: 8-18.2009.811.0086

 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: Attilio Dariva, Marcos Antônio Dariva, Nei Luiz Dariva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S.A, Lairto João Sperandio, 

Lourival Antônio Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:MT 14.449, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:MT 2.297, Sem 

adv. - OAB:

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Reintegração de Posse com Pedido Liminar c.c Perdas e Danos ajuizada 

por Atílio Dariva, Marcos Antônio Dariva, Nei Luiz Dariva em desfavor do 

Banco Sistema S.A., com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para fins de: CONFIRMAR a decisão liminar proferida às fls. 

148/149;DETERMINAR que os Autores sejam reintegrados na posse do 

Lote n. 55, matrícula 31.553, do Serviço Registral de Diamantino, 

atualmente matrícula n. 162, Livro 2, do Serviço Registral de Nova 

Mutum/MT; Lote n. 57 – matrícula 31.555, do Serviço Registral de 

Diamantino/MT, atualmente na matrícula n. 164, Livro 2, do Serviço 

Registral de Nova Mutum/MT; Lote n. 63, matrícula n. 31554, do Serviço 

Registral de Diamantino, atualmente na matrícula n. 163, livro 2 do Serviço 

Registral de Nova Mutum/MT;IMPROCEDER o pedido de condenação da 

parte Requerida em perdas e danos.Ante a sucumbência ínfima da parte 
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Requerente, condeno a parte Requerida, solidariamente, em custas 

processuais, honorários periciais e advocatícios, os quais arbitro os 

últimos em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, nos 

termos do art. 85, § 2º, c.c. o art. 86, parágrafo único, ambos do Código 

de Processo Civil, corroborado pela lição de Humberto Theodoro 

Júnior:“[...] se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o juiz 

desprezará a sucumbência recíproca e atribuirá por inteiro, ao outro, a 

responsabilidade pelas despesas e honorários [...]” (JÚNIOR, Humberto 

Theodoro. Curso de Direito Processual Civil – Volume I. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p. 304).Transitada em julgado, arquive-se, observando as 

cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91498 Nr: 872-12.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO SONAGLIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81898 Nr: 52-27.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 92642 Nr: 1609-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS LOURENÇO ME, ROBERTO 

CARLOS LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 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.: 114344 Nr: 924-37.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivelton Donecelles Pintado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 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.: 76281 Nr: 4848-32.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Antonio Kuhn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Antônio Zambirão, Art Tela - Fábrica de 

Telas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 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 Autora/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76942 Nr: 530-69.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Antigo Banco Itau S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Eloiza Cristina Castelan, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 83, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75415 Nr: 3971-92.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 
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Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL BATISTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 90, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84427 Nr: 1634-62.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campo Limpo Comercio e Representação de Insumos 

Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Fristsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 64, com a 

informação de "ausente", requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a 

expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o 

pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95571 Nr: 3413-18.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Reis de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 46, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93261 Nr: 2015-36.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Mendes Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 122 e 124, 

bem como da Carta Precatória com Certidão Negativa de fls. 125/135, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

nova Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das 

custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72856 Nr: 1379-75.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Jose E Stefani - Ltda. - Me, Marcio Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, 

Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por 

MARCIO JOSÉ E STEFANI – LTDA – ME representada por MARCIO JOSÉ 

DA SILVA em face do MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ambos devidamente 

qualificados nos autos. (...) No que tange ao reconhecimento da posse 

legal do autor sobre os lotes cedidos, tenho que não é o momento para a 

propositura da ação, uma vez que tal questão deverá ser discutida no 

competente procedimento administrativo de retomada do imóvel. Em 

relação à liberação de alvará de funcionamento, também é ato a ser 

praticado pelo Município de Nova Mutum, bem como não há nos autos 

qualquer documento jungido aos autos pelo autor que comprove a 

negativa por parte do requerido em emitir o citado alvará. Ante todo o 

exposto e por tudo que mais consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE, os 

pedidos contidos no item “e” da petição inicial, o que faço com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: Condeno o 

requerente nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa 

atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. 

Por fim, defiro o requerimento feito pelo Tribunal de Contas de Mato 

Grosso à fl. 346 e, por consequência, determino o envio de cópia integral 

do presente feito para instruir o processo de nº 11.385-9/2016, que 

deverão ser encaminhadas pela Secretaria desta Vara por Correio àquele 

Tribunal, uma vez que há no feito mídias digitais, contendo os depoimentos 

colhidos durante a instrução do feito. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33680 Nr: 19-18.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volmar Lopes, Salete de Fátima Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Jonas do Nascimento, Joel José 

Teodoro, HDI Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliziane Koch - OAB:MT 6167-B, 

Eronivaldo da Silva Vasconcellos - OAB:7850 - MT, Wolney Ceza 

Mesquita Toledo - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luiza Camparato - 

OAB:160.659/RJ, hermes natal Fabretti bossoni - OAB:127266, João 

Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B, Paula Mello - OAB:176.951/RJ

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por 

VOMAR LOPES e SALETE FÁTIMA LOPES em face de JAIME JONAS DO 

NASCIMENTO, JOEL JOSÉ TEODORO e HDI SEGUROS S/A, todos já 

devidamente qualificados nos autos. (...) .No mais, procede a alegação de 

que devem ser descontados os R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), 

recebidos a título de seguro DPVAT, do cálculo feito pelo contador judicial. 

Quanto à insurgência contra o termo inicial dos juros de mora e contra a 

condenação da seguradora em pagar honorários advocatícios de 

sucumbência, esta já está fulminada pela preclusão, uma vez que a r. 

sentença que arbitrou tais parâmetros já transitou em julgado. Isto posto, 

acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

463/467, para o fim delimitar o valor da condenação da seguradora 

denunciada à lide ao valor previsto na apólice, sobre os quais incidirão 

juros de mora, correção monetária e honorários de sucumbência na forma 

como fixada na r. sentença, descontado o valor já recebido a título de 

indenização pelo seguro DPVAT. Ao contador judicial para elaboração de 

novo cálculo, especificando o valor devido pela seguradora, respeitado o 

teto previsto na apólice, acrescido de juros de mora e atualização 

monetária nos moldes da r. sentença, descontado o valor recebido a título 

de seguro DPVAT, e o valor remanescente devido pelos demais 

requeridos. Fixo honorários advocatícios de sucumbência em favor do 

executado, no importe de 10% (dez por cento) sobre eventual diferença 

entre o valor depositado pela seguradora/denunciada à fl. 435 e o valor a 

ser apurado pelo contador judicial. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85085 Nr: 1990-57.2015.811.0086

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Flores de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento e/ou 

designação de audiência, conforme o caso.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001925-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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 1001925-40.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação civil pública ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, em face do Estado de Mato Grosso, em favor do menor João 

Miguel Pollo, todos já qualificados nos autos. Segundo o conteúdo da 

exordial, a criança João Miguel Pollo, atualmente com 07 (sete) anos de 

idade, necessita com urgência do medicamento de alto custo denominado 

Somatropina, eis que possui deficiência de hormônio de crescimento (GH), 

e tal não está sendo disponibilizado pelo Estado de Mato Grosso há pelo 

menos 04 (quatro) meses. Juntou documentos. Instado a se manifestar, o 

NAT (Núcleo de apoio técnico), no parecer sob o ID nº 14821073, afirmou 

que o tratamento é disponibilizado pelo SUS, sendo o medicamento 

indicado para a doença que acomete a criança. Vieram-me conclusos. É o 

relato necessário. Decido. Pois bem, a responsabilidade de fornecimento 

de tratamento médico à população carente é solidária entre os entes 

federados, de sorte que a presente ação pode ser movida em face da 

União, do Estado Federado e do Município, de maneira que de acordo com 

o texto constitucional (§ 1º do art. 198) e da maciça jurisprudência dos 

Tribunais Pátrios e desse egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 

responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Município é solidária 

no que concerne à garantia do direito à saúde e, portanto, ao dever de 

fornecer medicamentos ou serviços. Vejamos o disposto no art. 198, § 1º, 

da Constituição Federal: “Art. 198: (...) § “1º- O sistema único de saúde 

será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes”. Assim, compete a todas as esferas da 

federação, ou seja, aos governos municipal, estadual e federal, sendo que 

a União, Estados e Municípios são sujeitos legitimados autônomos para 

responder pela obrigação constitucional de garantir a distribuição dos 

medicamentos às pessoas desprovidas de recursos financeiros para sua 

aquisição. A Lei Orgânica da Saúde - Lei 8.080/90 registra a 

responsabilidade do Estado em fornecer os medicamentos e realização de 

exames, em caráter de urgência, ao afirmar que a saúde é direito 

fundamental do ser humano e ao citado ente político cabe prover as 

condições indispensáveis ao seu exercício. A Constituição Federal e 

Estadual também asseveram que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido por 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, em 

seus artigos 196 e 217, respectivamente, cuja redação segue transcrita: 

“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”. As meras 

alegações de eventual desequilíbrio econômico-financeiro, que as 

despesas públicas só podem ser realizadas com planejamento e que a 

disponibilização de recurso sem prévia autorização normativa afronta o 

art. 167, inciso II, da Carta Magna, são insuficientes para sobrepor ao 

direito à saúde, que é premissa superior, tendo em vista o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Nesses postulados, saúde e vida, o amparo 

é necessário à confirmação da medida pretendida pelo Ministério Público, 

posto que os serviços de saúde são de relevância pública e de 

responsabilidade do Poder Público, integrados em uma rede regionalizada 

e hierarquizada de ações e serviços federais, estaduais e municipais, o 

chamado Sistema Único de Saúde, que tem no polo ativo qualquer pessoa 

e por objeto o atendimento integral. Salienta-se que não há impossibilidade 

de concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, uma vez 

que inaplicável à espécie o art. 1º da Lei nº 9.494/97, tendo em vista que 

não se está diante de reclassificação, equiparação, concessão de 

aumentos ou vantagens a funcionários, já que a demanda versa sobre 

disponibilização de medicamentos, restando preenchidos os requisitos 

para a concessão da medida, nos termos do art. 300 do CPC, como se 

verá quando da análise do mérito, a seguir apreciado. Não há que se falar 

em inexistência de previsão orçamentária, uma vez que caracterizada a 

urgência do tratamento devido em favor da criança, primando-se pelo 

direito à vida acima de tudo. Ademais, descabe alegação de ofensa à 

separação dos poderes, tendo em vista a inexistência de 

discricionariedade, não havendo dúvida de que deve se dar prioridade 

absoluta ao direito à vida e à saúde, nos termos postulados. Outrossim, 

nos termos do Novo Código de Processo Civil, verifico que restam 

preenchidos todos os requisitos da tutela de urgência, trazida pelo artigo 

300, como os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ao resultado útil do processo, vez que a concessão da 
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tutela no caso em apreço é fundamentada no direito fundamental à saúde 

inerente à todos os indivíduos, que é dever do Estado proporcionar o 

acesso, bem como o risco de dano, vez que criança ESTEVÃO 

CICHELEIRO GONÇALVES poderá ter comprometido seu processo de 

crescimento e desenvolvimento, comprometendo toda sua vida adulta. 

Deixo de fixar a necessidade de recolhimento de caução pela parte 

autora, tendo em vista a urgência da situação, bem como a condição de 

hipossuficiência econômica do menor favorecido, nos termos do artigo 

300, § 1°, do CPC. Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida em favor do menor JOÃO 

MIGUEL POLLIO para determinar ao Estado de Mato Grosso, na pessoa do 

Secretário de Estado de Saúde, a obrigação de fazer consistente em 

providenciar por conta do Sistema Único de Saúde – SUS ou através de 

fornecedor da rede particular (sem licitação), o medicamento 

Somatropina¸mediante a apresentação de receituário médico atualizado. O 

requerido deverá cumprir as determinações acima no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão. Para o efetivo 

cumprimento da medida, intime-se o requerido para que cumpra a decisão, 

inclusive via e-mail, nos termos do artigo 264 do CPC, notificando-se ainda, 

com urgência, o Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso. Na 

mesma oportunidade, cite-se o requerido para, querendo, responder a 

ação, no prazo legal, sob pena de revelia. Em caso de descumprimento da 

medida, estabeleço multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil mil reais), a 

incidir a partir da ciência desta decisão, nos termos do artigo 500 do 

Código de Processo Civil, até o máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Presentes os requisitos da Lei n. 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça. 

Cumpra-se, com urgência, servindo a presente como mandado. Nova 

Mutum, 20 de agosto de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001616-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ DA SILVEIRA (AUTOR(A))

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

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 1001616-19.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação previdenciária para a concessão do benefício de auxílio doença 

com conversão para aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela 

antecipada, ajuizada pelo requerente JOSÉ LUIZ DA SILVEIRA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já qualificados 

nos autos. De acordo com o informado na petição inicial, o autor sofre de 

dores crônicas no tornozelo que irradiam para a perna direita. Em razão 

disso, não consegue se locomover sem a ajuda de muletas. Desse modo, 

em face das dores que limitam seus movimentos, o autor já foi afastado de 

suas atividades, não obstante na data de 21.05.2018 seu pedido de auxílio 

doença tenha sido indeferido, tendo percebido o último pagamento do 

referido benefício em 18.04.2018. Nesse diapasão, requereu em sede de 

tutela antecipada para que a autarquia requerida seja compelida a 

implantar o benefício de auxílio doença liminarmente, com fundamento na 

situação de emergência e o perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo. Juntou documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. O instituto da tutela antecipada tem 

fundamento constitucional, pois decorre do direito fundamental à tutela 

efetiva (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88: a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no dispositivo garante ao jurisdicionado não 

apenas o direito formal de propor a ação, indo muito mais além, pois 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. A tutela antecipada é 

instrumento apto a efetivar de modo célere a proteção dos direitos no 

caso concreto, constituindo-se em medida de caráter excepcional, já que 

o juiz antecipa o seu julgamento conferindo à parte aquilo que é de seu 

direito. Os requisitos essenciais à concessão dessa medida estão 

elencados no artigo 300 e parágrafos do Novo Código de Processo Civil, 

que assim estatui: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. Para concessão da 

tutela de urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la; § 2º. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º. A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em juízo de 

cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos exigidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, vez que pela situação narrada na 

inicial, não há como se constatar a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, tendo em vista que não foi realizada 

perícia médica judicial. Não há maiores informações acerca do diagnóstico 

do requerente, pois não foi descoberta a causa da leucopenia ou se este 

é apenas o sintoma de outra patologia. Por conseguinte, não vislumbro nos 

autos também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

considerando que já se encontra afastado de suas atividades habituais há 

quase um ano, sem receber qualquer benefício. Ante o exposto, tendo em 

vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, 

INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela inaudita altera parte, 

vez que se trata de providência excepcional, autorizada apenas quando a 

convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se busca 

evitar, o que não é o caso dos autos. Cite-se o requerido, para, querendo, 

contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 do CPC, 

observando-se o prazo de 30 (trinta) dias em observância ao artigo 183 

do Código de Processo Civil, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, consignando no 

mandando as advertências do artigo 344 do CPC. Tendo em vista que a 

autora não se manifestou acerca de interesse na audiência de conciliação 

preliminar, bem como ante a escassez de mediadores no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo de designar audiência preliminar 

de conciliação, iniciando-se a contagem do prazo para apresentação de 

contestação nos moldes das hipóteses previstas no artigo 231 do Código 

de Processo Civil. Após, caso na contestação seja alegado pelo réu 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o autor 

para, apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo 

lhe permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. 

Por oportuno, antecipo a perícia, a fim de que, em eventual audiência, o 

processo já contenha todos os elementos probatórios, possibilitando 

melhor oitiva de testemunhas e prolação da sentença. Desde logo, para 

realização de perícia médica, nomeio como perito o Dr. Rodrigo Mustafá de 

Albuquerque, podendo ser localizado à Rua dos Jatobás, n°. 684, apto 08, 

bairro Jardim das Orquídeas, em Nova Mutum/MT, com o telefone n°. 065 

99958-8133, sendo que o laudo deverá ser entregue no prazo de 15 

(quinze) dias, após a realização da perícia. A título de remuneração, fixo 

os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), o valor máximo 

permitido pelo Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal, em virtude da especialização do profissional, bem como pelo fato 

de que o médico nomeado é um dos únicos desta Comarca cadastrada no 

referido sistema. Nos termos do artigo 465, inciso III, do Código de 

Processo Civil, intimem-se as partes para apresentação de quesitos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, a intimação do perito para a realização 

da perícia deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem 

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. Fica desde já determinado que o profissional agende 

data para a realização da perícia, devendo as partes serem intimados 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. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Defiro a 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum, 20 de agosto de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000631-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI (ADVOGADO(A))
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OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

ESTER BIRKHAN (REQUERENTE)

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM DECISÃO Processo: 1000631-50.2018.8.11.0086. REQUERENTE: 

ESTER BIRKHAN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ESTER BIRKHAN em desfavor de 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, em que requer em 

sede de tutela antecipada a imediata concessão do auxílio-doença. Juntou 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. A 

medida antecipatória deve ser indeferida. Para que seja possível a 

apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, torna-se 

necessária a presença dos requisitos autorizadores de sua concessão, 

que estão dispostos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Assim sendo, só há falar em concessão de antecipação dos efeitos da 

tutela se, diante da existência de prova inequívoca, o juiz se convencer da 

verossimilhança da alegação, ou seja, a probabilidade do direito (fumus 

boni iuris) e que haja perigo de dano o risco ao resultado útil do processo 

(periculum in mora). Contudo, a verossimilhança das alegações da autora 

não se faz presente no caso sob comento, ante a necessidade da 

realização de prova pericial, imprescindível para a verificação da alegada 

invalidez. Posto isso, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela 

pleiteada pelos fundamentos acima declinados. Concedo à autora os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se a parte requerida 

para, querendo contestar apresente ação, no prazo legal de 30 (trinta) 

dias, visto que a autarquia goza de prazo em dobro conforme artigo 183 

do Novo Código de Processo Civil, ciente que, se não o fizer 

presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição 

inicial (art. 344 do CPC). Por oportuno, antecipo a perícia, a fim de que, em 

eventual audiência, o processo já contenha todos os elementos 

probatórios, possibilitando melhor oitiva de testemunhas e prolação da 

sentença. NOMEIO como perito o Dr. Rodrigo Mustafa de Albuquerque, 

podendo ser localizado no seguinte endereço: Rua dos Jatobás, 684, AP 

08, Jardim das Orquídeas, Nova Mutum/MT, telefone: (65) 99958-8133, 

para que desde já agende data para a realização da perícia médica no 

autor MARCO ANTÔNIO MAZALOTTI DANGUY. A título de remuneração, 

fixo os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), em virtude 

da especialização da profissional, bem como pelo fato de que é o único 

medico desta Comarca cadastrado no Sistema da Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal que se encontra atualmente realizando 

periciais judiciais. Após, intimem-se as partes para se manifestar acerca 

desta nomeação, cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que apresentem quesitos, caso ainda 

não tenham apresentado e indicar assistente técnico. Após a vinda aos 

autos do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 477, § 1°, do CPC. Concedo, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada para o 

início da perícia, para o Sr. Perito apresentar o laudo pericial, podendo 

retirar os autos do cartório para elaboração do mesmo, por este período. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. NOVA MUTUM, 20 de 

agosto de 2018. Luciana de Souza Cavar Moretti Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001678-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

MARTA JOSE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

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 1001678-59.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação previdenciária para a concessão do benefício de auxílio doença 

com conversão para aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela 

antecipada, ajuizada pelo requerente CARLOS ANTONIO DA SILVA, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

qualificados nos autos. De acordo com o informado na petição inicial, o 

autor vem sofrendo de fortes e constantes dores lombares, que têm 

gerado impossibilidade de desenvolver suas atividades laborais e 

habituais, bem como diversas atividades diárias. Nesse diapasão, 

requereu em sede de tutela antecipada para que a autarquia requerida 

seja compelida a implantar o benefício de auxílio doença liminarmente, com 

fundamento na situação de emergência e o perigo de dano e risco ao 

resultado útil do processo. Juntou documentos. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente recebo a inicial 

por estar em conformidade com os preceitos legais. O instituto da tutela 

antecipada tem fundamento constitucional, pois decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88: a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, indo muito 

mais além, pois assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. A 

tutela antecipada é instrumento apto a efetivar de modo célere a proteção 

dos direitos no caso concreto, constituindo-se em medida de caráter 

excepcional, já que o juiz antecipa o seu julgamento conferindo à parte 

aquilo que é de seu direito. Os requisitos essenciais à concessão dessa 

medida estão elencados no artigo 300 e parágrafos do Novo Código de 

Processo Civil, que assim estatui: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. 

Para concessão da tutela de urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la; § 2º. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em 

juízo de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vez que pela situação 

narrada na inicial, não há como se constatar a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, tendo em vista que não foi 

realizada perícia médica judicial. Não há maiores informações acerca do 

diagnóstico do requerente, pois não foi descoberta a causa da leucopenia 

ou se este é apenas o sintoma de outra patologia. Por conseguinte, não 

vislumbro nos autos também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, considerando que já se encontra afastado de suas 

atividades habituais há quase um ano, sem receber qualquer benefício. 

Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela 

inaudita altera parte, vez que se trata de providência excepcional, 

autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir para a 

consumação do dano que se busca evitar, o que não é o caso dos autos. 

Cite-se o requerido, para, querendo, contestar a presente ação, nos 

termos do artigo 335 do CPC, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias 

em observância ao artigo 183 do Código de Processo Civil, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas, com pedido de perícia, se for o 

caso, consignando no mandando as advertências do artigo 344 do CPC. 

Tendo em vista que a autora não se manifestou acerca de interesse na 

audiência de conciliação preliminar, bem como ante a escassez de 

mediadores no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo 

de designar audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem 

do prazo para apresentação de contestação nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil. Após, caso na 

contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias enumeradas no 

artigo 337 do CPC intime-se o autor para, apresentar impugnação a 

contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a produção de 

prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. Por oportuno, antecipo a 

perícia, a fim de que, em eventual audiência, o processo já contenha todos 

os elementos probatórios, possibilitando melhor oitiva de testemunhas e 

prolação da sentença. Desde logo, para realização de perícia médica, 

nomeio como perito o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, podendo ser 

localizado à Rua dos Jatobás, n°. 684, apto 08, bairro Jardim das 

Orquídeas, em Nova Mutum/MT, com o telefone n°. 065 99958-8133, sendo 

que o laudo deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, após a 

realização da perícia. A título de remuneração, fixo os honorários periciais 
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em R$ 600,00 (seiscentos reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude da 

especialização do profissional, bem como pelo fato de que o médico 

nomeado é um dos únicos desta Comarca cadastrada no referido sistema. 

Nos termos do artigo 465, inciso III, do Código de Processo Civil, intimem-se 

as partes para apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, a intimação do perito para a realização da perícia deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem 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. 

Fica desde já determinado que o profissional agende data para a 

realização da perícia, devendo as partes serem intimados 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. Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, no termos do 

artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum, 20 de agosto de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88415 Nr: 4044-93.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Bilibio, Jaderson Hortêncio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 12758, Paulo de 

Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538, Rafael Wasnieski - OAB:MT 

15.469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 Vistos.

 Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 03/06/2019, às 14h15min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 102905 Nr: 6046-02.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willison Ferreira Guerra Raimundo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:MT 14.290

 Vistos.

 Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 03/06/2019, às 16h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88570 Nr: 4149-70.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Franco de Lima Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 06/06/2019, às 17h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115435 Nr: 1550-56.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nayron Felipe da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

 Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 01/07/2019, às 14h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 94363 Nr: 2651-02.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 Vistos.

 Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 08/07/2019, às 14h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 84236 Nr: 1548-91.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudino Francisco Albrecht Schuquel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 08/07/2019, às 15h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 98728 Nr: 5559-32.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Pinheiro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Vistos.

 Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 08/07/2019, às 16h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 84204 Nr: 1530-70.2015.811.0086
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Vistos.

 Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 11/07/2019, às 14h15min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109550 Nr: 5721-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardel Lennon Laabs, Maico Sidnei Pereira 

Romera, Michael de Paula Paixão, Marcos Steffan Marques de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A, Jonas 

Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530, Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 Vistos.

Considerando que o réu Maico Sidnei Pereira Romero não foi encontrado 

para ser intimado da sentença de fls. 355/368, conforme certificado pelo 

oficial de justiça à fl. 419, intime-se o réu, na pessoa do causídico por ele 

constituído, conforme preceitua o art. 392, inciso II, do Código de Processo 

Penal.

Às providencias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 49655 Nr: 734-21.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Vilela da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos em correição, etc. Edmar de Lima Andrade, devidamente 

qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto pelo 

artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal, eis que teria, no dia 16 de junho de 1992, por volta das 21h00min, 

praticado tentativa de homicídio, efetuando um disparo, em face da vítima 

Darci Souza da Silva. Decido. Ante o exposto, reconheço 

antecipadamente a prescrição da pretensão retroativa do delito em 

questão, razão pela qual DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

Edmar de Lima Andrade, devidamente qualificado nestes autos, com fulcro 

no artigo 107, inciso V, do Código Penal. Publique-se. Intimem-se, 

observando-se a desnecessidade de intimação pessoal do acusado, 

bastando a de seu defensor constituído, conforme determina o artigo 1387 

da CNGC. Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos, sem 

quaisquer custas ou despesas judiciais. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 14394 Nr: 814-23.2005.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIO XAVANTE IND. E COM. LTDA, EDMIR 

FERRARESI FOJO, LATICÍNIOS CAJES LTDA, LATICINIO CENTRO OESTE 

LTDA, ESPOLIO DE FRANCISCO FERRARESI DO FOJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - OAB:16905/O

 Vistos.

Ante a comprovação pelo executado Laticínio Cajes de que o imóvel 

ofertado como garantia do juízo (fls. 341/342) encontra-se 

desembaraçado de quaisquer ônus reais (fls. 352/354), indefiro o pedido 

de fl. 347, recebendo-o como apto à garantia da presente execução.

Sem prejuízo, indefiro o pedido de fls. 358/375 no que tange à expedição 

de ofício à Procuradoria da Fazenda Nacional para a suspensão da 

executada dos cadastros da dívida ativa, eis que referido pleito depende 

do efeito em que serão recebidos os eventuais embargos à execução.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70326 Nr: 864-97.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSA MARIA DA SILVA LUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento 

de sentença promovida pelo INSS, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, e HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo impugnante à fl. 116/117, com a seguinte 

ressalva:a)Valor principal: R$ 6.368,66 (seis mil trezentos e sessenta e 

oito reais e sessenta e seis centavos);b)Honorários advocatícios: R$ 

636,87 (seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos);c)Multa 

em razão do descumprimento da tutela antecipada no valor de R$ 6.368,66 

(seis mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis 

cen tavos) .Ante  a  sucumbênc ia  rec íp roca ,  condeno  o 

impugnado/exequente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das 

custas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor tido como excesso de execução 

(R$ 4.231,34 – diferença entre o valor pretendido e aquele efetivamente 

devido), cuja exigibilidade fica suspensa por ser hipossuficiente e, 

portanto, beneficiário da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).Isento o 

executado do pagamento de sua cota-parte de custas na forma da pela 

Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.Condeno o 

executado/impugnante, Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ao 

pagamento de honorários advocatícios calculados sobre a base de 60% 

(sessenta por cento) do valor tido como excesso de execução, que 

corresponde ao valor de R$ 4.231,34, honorários que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre esta, perfazendo a quantia de R$ 423,13 (quatrocentos e 

vinte e três reais e treze centavos), em consonância com o art. 85, §3°, I, 

do CPC.Transitada em julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios ao 

Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região. Com a vinda, intimem-se as partes 

nos termos do provimento 68 do CNJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63813 Nr: 2551-80.2013.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO VIRGINIO DE ARAÚJO, DORALICE SOUZA 

DE OLIVEIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINA SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - 

OAB:15215/MT

 Vistos.
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Da análise do feito verifica-se que as causídicas das partes informaram a 

renúncia à representação destas, conforme fls. 76 (advogada da 

requerida) e fls. 108/109 (advogada dos autores).

Nesta senda, intime-se a peticionária de fl. 76 para comprovar a realização 

de notificação à requerida sobre sua renúncia, tal como já determinado em 

fl. 103, sob pena de continuar no patrocínio da causa, conforme 

jurisprudência abaixo:

ADVOGADO. PROCURAÇÃO. RENÚNCIA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO AO 

CLIENTE. DESOBRIGAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA PELO PODER 

JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 45 DO CPC . PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS. A renúncia do mandato apresentada pelo advogado 

só se aperfeiçoa com prova inequívoca da notificação feita por ele ao 

mandante, sendo descabida pretensão dessa providência exclusiva ao 

Poder Judiciário. Enquanto não comprovar a realização, continua a 

representá-lo, com todas as responsabilidades inerentes à sua profissão. 

[...] (TJSP – APL: 0038196-73.2009.8.26.0309, Relator: Adilson de Araujo, 

Data de Julgamento: 25/11/2014, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 27/11/2014).

Sem prejuízo, intimem-se os autores pessoalmente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizarem sua representação processual, sob pena de 

extinção do feito nos termos do art. 76, §1º, I do CPC.

Tudo cumprido, conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 24547 Nr: 2720-77.2007.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO JÁCOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DÉRCIO ÁLVARES, GERCINO 

CAETANO ROSA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA HARUMY 

WAKAY DA SILVA - OAB:29.924/GO, IRON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:7137/MT, MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - OAB:6222/GO

 Intimação da parte Requerida para proceder ao pagamento das custas 

processuais finais no valor de R$ 545,48 (quinhentos e quarenta e cinco e 

quarenta e oito reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhamento ao DCA para inscrição em dívida ativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63734 Nr: 2465-12.2013.811.0012

 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: CLÉLIO INÁCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A -CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Intimação da parte Requerida/Apelada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto, no prazo legal.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23378 Nr: 2162-72.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberi Antonio Pivetta, Elia Terezinha Silva Pivetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de vista dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73288 Nr: 2881-73.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salomão Glória da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CARVALHO 

JUNIOR - OAB:5646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que equivocadamente foi designada 

audiência de instrução e julgamento com a finalidade de comprovar a 

condição de segurado especial da parte autora (fl.38), no entanto a 

presente ação tem como objetivo benefício de Auxílio Acidente, conforme 

demonstrado na petição inicial (fls.04/17).

Assim, chamo o feito à ordem, para determinar o cancelamento da 

audiência designada.

 Tendo em vista a necessidade de perícia médica nomeio desde já o Dr. 

Alex Rodrigues Aspett Cott ( poderá ser localizado na sercretaria de 

saúde Paranatinga), que deverá informar a Secretaria Judicial da data 

para realização de perícia médica, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84062 Nr: 4277-51.2017.811.0044

 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: Evanir Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

Diante da certidão de fls.69, Impulsiono estes autos com a finalidade de 

que seja intimado o advogado constituído nos autos para tomar ciência da 

decisão de fls.63/66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84055 Nr: 4270-59.2017.811.0044

 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: Simoni Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

Diante da certidão de fls.68, Impulsiono estes autos com a finalidade de 

que seja intimado o advogado constituído nos autos para tomar ciência da 

decisão de fls.62/65.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 515 de 788



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4012 Nr: 304-21.1999.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enori Junges, Angelina Soares de Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Coldebella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender de 

direito.P.I.C.Paranatinga/MT, 15 de agosto de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000411-81.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. V. (REQUERENTE)

L. P. D. O. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. P. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000411-81.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: FABRICIO FLACH VIEIRA Requerido: ANDREIA GOMES 

PEREIRA CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram 

recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 18/10/2018 às 16h30m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 20 de agosto de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000412-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA (ADVOGADO(A))

HERIBERTO MOURA GOMES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Delegado de Polícia Judiciária Civil Diretor do Interior (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA CERTIDÃO Impulsiono estes autos com a finalidade de que 

seja intimado o advogado da parte autora acerca da decisão retro. 

Paranatinga/MT ,17 de agosto de 2018. ALINE BOTTEZEL DA ROSA 

Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PARANATINGA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35731506

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006553-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARIN SARATT MEZOMO (REQUERIDO)

RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - 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, a efetuar o pagamento de 

R$ 14,00 (quatorze reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação ou ofereça os 

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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000396-15.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORSO (REQUERENTE)

GILBERTO LOPES THEODORO (ADVOGADO(A))

JOSE IZIDORO CORSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRO AGROINDUSTRIAL S/A (REQUERIDO)

I. R. NOVAIS VEICULOS - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado 

o advogado da parte autora no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o 

pagamento de R$ 14,00 (quatorze reais), referente ao pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação ou ofereça os 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85897 Nr: 424-97.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI RICARDO ANTONOVICZ, SERGIO 

RODRIGO ANTONOVICZ, PATRICIA MORSCH ANTONOVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25265 Nr: 1297-15.2009.811.0044

 AÇÃO: Cautelar Fiscal->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imports Peças e Serviços para Tratores Ltda 

EPP, JVM Copiadoras e Informática Ltda, Fistarol & Fistarol Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10168

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar acerca da 

Certidão de fl. 186-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89329 Nr: 2192-58.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GUSTAVO STARLICK
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:38840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89304 Nr: 2184-81.2018.811.0044

 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: Dorvalino Pereira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89298 Nr: 2178-74.2018.811.0044

 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: Marcia Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89079 Nr: 2077-37.2018.811.0044

 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: Thais Regina Henrique 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:

 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.: 89076 Nr: 2074-82.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89006 Nr: 2031-48.2018.811.0044

 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: Ortencio Pereira Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88959 Nr: 1997-73.2018.811.0044

 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: Geraldo Simoes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88957 Nr: 1995-06.2018.811.0044

 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: Sonia Aparecida Barbosa de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 88844 Nr: 1939-70.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo dos Santos Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 88749 Nr: 1900-73.2018.811.0044

 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 Maria Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88689 Nr: 1870-38.2018.811.0044

 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 Lima Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88685 Nr: 1866-98.2018.811.0044

 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: Marli Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88647 Nr: 1855-69.2018.811.0044

 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: Delfino Jose Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88607 Nr: 1836-63.2018.811.0044

 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: Valdivino Siqueira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88555 Nr: 1806-28.2018.811.0044

 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: Mariana 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:

 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.: 87383 Nr: 1133-35.2018.811.0044

 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: Eveline Lara Oliveira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Varejo S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21674 Nr: 455-69.2008.811.0044

 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: Anatalina Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - Procurador do INSS - OAB:3920-MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca dos documentos do Ofício de fls. 125/126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56179 Nr: 1863-85.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS DA SILVA PONTES, JUSSARA PEREIRA DA 

SILVA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de: intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89645 Nr: 2347-61.2018.811.0044

 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: Ester Conceição Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Veiga de Campos - 

OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55219 Nr: 1198-69.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Siqueira Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 
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OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54151 Nr: 281-50.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Suzuki Marinho de Oliveira, Diego 

Fernando Suzuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do Oficio de 

fl. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25589 Nr: 1605-51.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropar Comércio e Representações Ltda, 

Cleocir Bugoni, Ernandes Carlos do Nascimento, Paulina Alves de 

Carvalho, Elisane Laguião Bugoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Aires de Melo - 

OAB:11.761/CE, Alexandre Aguiar Maia - OAB:10.072/CE, Renia 

Bezerra Reis - OAB:31.371/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:55.499/PR, Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca das 

correspondências devolvidas sem que algumas das partes executadas 

pudessem ser encontradas, fls. 462/465.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68385 Nr: 1000-61.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Jose de Oliveira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janice Terezinha Andrade da 

Silva - OAB:18192-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

implantação do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54504 Nr: 597-63.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejamar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fl. 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54166 Nr: 295-34.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perival de Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento PENHORA, emitindo guia para 

localidade informada na petição inicial.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87490 Nr: 1218-21.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valnei Luiz Gueno, Fernanda Cristine Rabelo Gueno, 

Umberto João Gueno, Espolio de Valdemiro Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Luiz Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão de já ter sido realizada uma 

primeira diligência com os valores pago (comprovante de fls. 62/63) e em 

face do Ofício de fls. 68/72, Impulsiono estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar 

novo pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento 

do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para 

seguinte localidade: Região Fazenda Jatobá - Município de Paranatinga.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27693 Nr: 685-43.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Clemente Primo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Sigari Garcia - 

OAB:10133-MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:126.504SP

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação por quantia certa 

movida por ANTONIO CLEMENTE PRIMO, em face do BANCO BRADESCO 

S/A.

Foram opostos agravo de instrumento, bem como a relatora, manteve a 

decisão anterior e o acordão (fls. 277/298).

Posteriormente o exequente peticionou requerendo a expedição do alvará 

(fls. 300).
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Desta forma, considerando que houve o pagamento integral por parte do 

executado, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, expeça-se o competente alvará.

Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63510 Nr: 2118-09.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanusa de Pontes - ME, Vanusa de Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 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 a Procuradoria do Estado de Mato Grosso 

para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, acerca da Certidão do Oficial 

de Justiça de fl. 32.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77554 Nr: 1003-79.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na 

denúncia, para condenar o denunciado DANIEL LIMA DOS SANTOS, já 

qualificado, como incurso nas sanções do artigo 16, parágrafo único, 

inciso IV da Lei nº 10.826/03.4.1 Individualização da penaART.16, §único 

inciso IV LEI Nº10.826/2006a) circunstâncias .CONCLUSÃO:Condeno o 

denunciado ao pagamento das custas processuais, porque foi defendido 

por banca de advocacia privada, exerce atividade laborativa, 

demonstrando possibilidade econômica de arcar com as despesas e 

custas processuais.Intime-se pessoalmente o denunciado, devendo no 

mesmo ato ser interpelado sobre o interesse em recorrer da presente 

sentença, mediante termo de apelação;1 - Após o trânsito em julgado: a) 

lance-se o nome do réu DANIEL LIMA DOS SANTOS no rol dos culpados; 

b) expeça-se a guia de execução penal competente; c) comuniquem-se os 

órgãos de identificação, a Delegacia de Polícia, o Cartório Distribuidor e o 

Tribunal Regional Eleitoral; d) caso não tenha ocorrido ainda, 

encaminhem-se a arma de fogo e as munições ao Exército, para as 

providências cabíveis; e) certifique-se existência de execução de pena 

junto ao juízo da execução, arquivem-se os presentes autos.2 – 

Remetam-se ao Contador Judicial para efetuar o cálculo (i) da pena de 

multa, (ii) das custas processuais e (iii) despesas processuais;3 – 

Intime-se o denunciado quanto a pena de multa deverá ser recolhida 

dentro em 10 dias, a contar do trânsito em julgado dessa decisão (art.50, 

CP), sob pena de expedição de certidão de dívida ativa e execução 

judicial.Cumpram-se as demais determinações da Consolidação das 

Normas Gerais da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Peixoto de 

Azevedo/MT, 17 de agosto de 2018. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87592 Nr: 4015-67.2017.811.0023

 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: LUCIA BRESSAN DEECKEN

 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:

 Cumprindo determinação judicial, informo a médica Geane Moron Beato, 

para atuar como perita judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

23.08.2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82932 Nr: 846-72.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN WALAS PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 Finalidade: Intimação da advogada do reeducando Dra. Fabiane Lemos 

Melo, para comparecer em audiência admonitória designada para o dia 09 

de outubro de 2018, às 16h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87618 Nr: 4035-58.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090, NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:17562

 À vista do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia o 

que faço para CONDENAR VALDEIR MIGUEL DA SILVA, brasileiro, solteiro, 

taxista/mototaxista, portador da Cédula de Identidade n.º 13006509 

SSP/MT e CPF nº 928.205.571-04, filho de Cícero Miguel da Silva e Maria 

da Penha Côrrea da Silva, nascido em 16/06/1978, natural de Tangará de 

Serra-MT como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei n. 

11.343/2006.CONCLUSÃO:Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, haja 

vista ter declarado possuir renda e o fato de estar sendo defendido por 

banca privada, cabendo qualquer reapreciação da matéria ao Juízo das 

Execuções Penais.Intime-se o réu pessoalmente desta sentença, devendo 

o Oficial de Justiça indagá-lo se deseja recorrer da condenação e 

fornecer-lhe o Termo de Apelação, Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA 

para o acusado VALDEIR MIGUEL DA SILVA, salvo se por outro não 

estiver preso.Intime-se o advogado constituído nos autos e cientifique-se 

o Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito 

em julgado da sentença: a) lance-se o nome do VALDEIR MIGUEL DA 

SILVA no rol dos culpados; b) comunique-se ao distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e ao Juízo Eleitoral; c) providencie-se a liquidação da pena de 

multa, intimando-se o réu para o pagamento no prazo de 10 (dez) dias; d) 

expeça-se guia de execução, para formalização do processo de 

execução, acompanhando cópia a denúncia, da sentença e da certidão do 

trânsito em julgado;e) expeça-se ofício à Autoridade Policial requerendo a 

destruição do entorpecente apreendido ou de eventuais amostras, 

devendo o Ilustre Delegado de Polícia cientificar o Ministério Público acerca 

da data para a incineração da droga e lavrar Auto Circunstanciado, em 

atenção às disposições do artigo 72, c/c artigo 50, §§ 4º e 5º, todos da Lei 

nº 11.343/2006.Cumpram-se as demais determinações da Consolidação 

das Normas Gerais da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.Peixoto de 

Azevedo-MT, 20 de agosto de 2018.Evandro Juarez RodriguesJuiz de 

Direito

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000491-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AUTOR(A))

JOSE DOS SANTOS MONTEIRO (AUTOR(A))

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

INSS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000491-41.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JOSE DOS SANTOS MONTEIRO, INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 

Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas. Cumpra-se. , 17 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000638-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA CASSIANA DE JESUS CHAVES (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000638-67.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JOSEFA CASSIANA DE JESUS CHAVES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 22.11.2018, às 14h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo 

as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se. , 

17 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000898-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Contestação Processo: 

1000898-47.2018.8.11.0013; Valor causa: R$ 10.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que a contestação foi apresentada tempestivamente. Nesse sentido, abro 

vista a parte autora, para caso queira, apresente impugnação à mesma. 

Pontes e Lacerda/MT, 20 de agosto de 2018. assinado eletronicamente 

LIGIA MAGNA SILVA E MACHADO DOS REIS Analista Judiciária SEDE DO 

1ª VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001170-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA RAMALHO PAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade de Contestação Processo: 

1001170-41.2018.8.11.0013; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[PENSÃO POR MORTE (ART. 

74/9), RESTABELECIMENTO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação foi 

apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte 

autora para caso queira, impugne a mesma. Pontes e Lacerda/MT, 20 de 

agosto de 2018 assinado eletronicamente LIGIA MAGNA SILVA E 

MACHADO DOS REIS AnalistaJudiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE PONTES 

E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001173-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VENINA MAXIMIANO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, abro vista a parte autora para impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 20 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001178-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDOMIRO GOMES DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, abro vista a parte autora para impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 20 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001174-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ANA DE LURDES MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, abro vista a parte autora para impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 20 de agosto de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000607-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCIANO ARRUDA BANA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Designo audiência para o dia 18/10/2018 às 15hs. Intimem-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97108 Nr: 877-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->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): Donizete Barbosa do Nascimento, Leonardo 

Bruno Cavalini Soares Mozar, PAULO ROBERTO ARAUJO, Olinda Maria 

Gomes da Costa Brito Eusébio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - 
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OAB:192989, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, 

Senilton Vicente de Souza - OAB:4744/MT

 às partes para alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65618 Nr: 1657-38.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trimec Construções e terraplanagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Humberto 

Marchezan Auzani - OAB:6.624, William Khalil - OAB:6.487

 Certifique o Cartório se forma opostos embargos à penhora, dentro do 

prazo legal.

Após, o exequente para prosseguimento.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158000 Nr: 11828-78.2017.811.0013

 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: Kesia Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. 

(CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 22.11.2018, às 

16h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126194 Nr: 6338-12.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ FANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Marques, WELLINGTON MARTINS 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 16802/B

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 22.11.2018, às 

16hs, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação 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

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144884 Nr: 5631-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourivaldo Rodrigues Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Pontes e Lacerda MT - 

Executivo Municipal, Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828, James Rogério Baptista - OAB:9.992-B-MT

 Esclareça o requeretne se os documentos acostados em Ref.80 não são 

suficientes esclarecendo as razões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115860 Nr: 2153-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Municipio de Pontes e 

Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Miotto, Edward Rodrigues, 

Cláudio Moreira Campos de Almeida, Joaquim Rodrigues dos Santos, 

Maristela Mariana M. F. de Alcântara, C.M. CAMPOS DE ALMEIDA & CIA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:, Procurador do Municipio - OAB:OAB/MT 14.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:OAB/MT 3432, Luciano Salles Chiappa - 

OAB:11883-B, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, 

Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Ao MP. (Ref.574 e 275)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132167 Nr: 232-97.2017.811.0013

 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: PABLO EDUARDO TOMAZ GARCIA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei dos Santos, Tereza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para o fim de declarar rescindido o contrato 

estabelecido entre as partes, bem como para condenar os requeridos ao 

pagamento ao autor da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescida 

de correção monetária computada desde o desembolso, segundo os 

critérios fixados pelo Tribunal de Justiça deste Estado para atualização de 

débitos judiciais e juros de mora de 1% ao mês, estes contados a partir da 

citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$10.000,00 (dez mil reais), incidindo correção monetária a 

contar da data desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora, à 

taxa de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, ou seja, da data 

da assinatura do contrato. Em decorrência do princípio da causalidade, 

condeno a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, 

bem como em honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor 

da condenação, com espeque no art. 85, §2, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 156146 Nr: 10870-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Octávio Cesário Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA AIEX PARRA - 

OAB:49306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para que, em 15 dias, apresente as provas que 

pretendem produzir. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99275 Nr: 1758-70.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio Miguéis Jacob - 

OAB:6204/MT

 Vistos.

Dê-se vistas as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81911 Nr: 4140-41.2012.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilga Maria Ferraz Pacheco, Jandira Piccinin Pegoraro, 

Marco Aurélio Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia A de M . Navarro - 

OAB:, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - OAB:6606

 Vistos.

Defiro o pedido de Ref: 176.

Expeça-se o necessário.

Dê-se vistas ainda ao inventariante acerda da petição de Ref: 190.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142796 Nr: 4785-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: THAYLA VITORIA SOUZA FRANCISCO, Fernanda 

Cavalcante de Souza, Valdenir Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação nova integração

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Inglez da Silva - 

OAB:69.711-PR, André de A. Siqueira - OAB:39.549/PR, Gabriel S. 

Albertti - OAB:44.655/PR, JÔNATAS CASALLI BETTO - OAB:47789

 Recebo os embargos e os acolho.

Diante da contradição, esclareço que o valor dos danos morais é o 

indicado no dispositivo, ou seja, R$100.000,00 (cem mil reais).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98659 Nr: 1518-81.2015.811.0013

 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: Leozilda Batista Farias Simões, MARIA MADALENA 

NASCIMENTO SILVA, KATIA DA SILVA, PERLA ANDREIA MACHADO 

GALVAO, MARLI ALVES DA SILVA, ROSA LEILES DOS SANTOS LOPES, 

Nilmara Alves da Silva, EDMILSON BACIGA, KATIANE BATISTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Conquista D'Oeste/MT., 

GUSTAVO CESAR SCALCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DORRIGUETTE DE 

OLIVEIRA - OAB:15336

 Isto posto, considerando os elementos que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, colocando fim ao processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para que declarando a existência de atividade insalubre exercida pelos 

agentes comunitários de saúde do Município de Conquista d’Oeste – MT 

CONDENAR o réu a pagar, na forma do art. 165 da Lei n. 001/2001 do 

Município de Conquista d’Oeste – MT, adicional de insalubridade na 

proporção de 13% (treze por cento) a ser calculado sobre o vencimento 

padrão . Arcará a parte ré da ação, em razão da sucumbência, com o 

pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora fixados, na forma do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, em 10% sobre o valor da causa, atualizado 

monetariamente.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147173 Nr: 6643-59.2017.811.0013

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. Mateus & Cia Ltda - Me, Thiago Bruno 

Gonçalves Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação monitória movida por 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE – SICREDI NOROESTE MT E ACRE 

em face de M G MATEUS & CIA LTDA ME, ficando constituído de pleno 

direito o título executivo judicial no valor de R$ 13.671,85 (treze mil, 

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), montante 

este que deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do 

Egrégio Tribunal de Justiça e acrescido de juros moratórios legais de 1% 

ao mês, contados a partir do ajuizamento da ação e até o efetivo 

pagamento.Arcará a ré com o pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da condenação, devidamente atualizado.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92159 Nr: 3534-42.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana Lucia de Barros Rodrigues, Alcione Rita Fornarolli 

Moreira, Iene Aparecida de Souza Hernandes, Eureni Hissong Pessoa, 

Maria Selma Pereira Cantão Veloso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84579 Nr: 2099-67.2013.811.0013

 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): Elaine Mouraes dos Anjos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ionéia Ilda Veroneze - 

OAB:PR/26.856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84130 Nr: 1596-46.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Gilson de Oliveira Lima - Me, Francisco 

Gilson de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81094 Nr: 3262-19.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nishimura & Nishimura Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:5225-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80120 Nr: 2176-13.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inga Import Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaiapó Eletrodomésticos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dino Costacurta - 

OAB:16627/PR, STEFANI TIEMI PIRES NOZIMOTO - OAB:66628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65472 Nr: 1512-79.2012.811.0013

 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): Jaguar Auto Center e Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62200 Nr: 2540-19.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Macedo de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60179 Nr: 521-40.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Avelino de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58835 Nr: 4402-59.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdete Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Tomaz Ility

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 51174 Nr: 2526-06.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Lopes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47688 Nr: 4372-92.2008.811.0013

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Pedro Roberto Romão - OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 44371 Nr: 999-53.2008.811.0013

 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: EOdO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Angélica de Azevedo 

Souza Souto - OAB:10056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 28195 Nr: 3198-53.2005.811.0013

 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: José Aparecido Pinto, Sueli Juliano Pinto, Maria 

Bernadete Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Afonso Britto, Felix Simonetti, 

Nestor Soares de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Silveira - OAB:, Rogério 

Silveira - OAB:5334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franco Ariel Bizarello do 

Santos - OAB:MT - 7.557, IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB:11987, 

JOSÉ CARLOS REZENDE - OAB:9146, Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619/MT, Ricardo Vidal - OAB:2679/MT

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 17627 Nr: 1587-36.2003.811.0013

 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: Adalberto de Freitas Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Getúlio de Lima Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - 

OAB:19273/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Siqueira Arantes - 

OAB:19273/MT

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 12706 Nr: 31-53.1990.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.F Lima e Cia Ltda., Nivaldo Gomes de 

Oliveira, Elias Martins Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 12384 Nr: 2015-86.2001.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. H. Moulaz & Cia Ltda, José Moreira da Silva, 

João Henrique Moulaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Lobo V. de Resende - 

OAB:6979-A, Juel Prudêncio Borges - OAB:MT/3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53446 Nr: 4512-92.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49918 Nr: 1239-08.2009.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guaiapó Eletrodomésticos Ltda - E.P.P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245/MT

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47892 Nr: 4587-68.2008.811.0013

 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 Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Boeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Lopes - 

OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40661 Nr: 2955-41.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Carlos Moraes Cia Ltda - ME, Valmir Carlos 

Moraes, Luciene Naves Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:MT/2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 37873 Nr: 436-93.2007.811.0013

 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: Elizabeth Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Nacional, Rui Leal Rodrigues - 

Ipacarai Indústria e Com. de Madeiras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 35276 Nr: 2746-09.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Vicente de Oliveira Biariz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Penha Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60667 Nr: 1007-25.2011.811.0013

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaporé Pecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charbel Carloni Salzedas - 

OAB:213865, Murilo de Oliveira Filho - OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11794/MT, Newman Pereira Lopes - OAB:7293/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se alvará com relação aos valores já depositados.

Ao contador Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115673 Nr: 2115-16.2016.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60660 Nr: 1000-33.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Aparecida da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntado nos 

autos às fls. 178/188 é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a 

parte contrária para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89829 Nr: 1607-41.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolinda Amarília

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntado nos 

autos às fls. 124/126 é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a 

parte contrária para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23152 Nr: 2499-96.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A, Fauze Nassin 

Jorge, Danilo de Amo Arantes, Aderbal Luiz Arantes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Regina Vaz Castro 

- OAB:150620-SP, JOAO AUGUSTO PORTO COSTA - OAB:105332, 

Senilton Vicente de Souza - OAB:4744/MT

 Certifico para os fins de direito, que o presente Embargos de Declaração 

juntado às fls. 432/433 é tempestivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113375 Nr: 1407-63.2016.811.0013

 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: Eliane Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:OAB 3498/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, com fulcro no art. 5º da Lei 9.278/96 e nos artigos 1.723 a 

1.725 do Código Civil, bem como no art. 226, § 3º, da Constituição Federal, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para declarar a 

existência da união estável entre ELIANE SOARES DE SOUZA e LORIVAL 

BARBOSA DE LIMA, a partir de novembro de 2015, a fim de que a 

presente sentença produza seus jurídicos e legais efeitos.Transitado em 

julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de 

estilo.Processo isento de custas e despesas processuais ante a 

gratuidade deferida.P. R. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163469 Nr: 1916-23.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAEL - SOCIEDADE TÉCNICA E EDUCACIONAL 

DA LAPA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE ZONARI 

LETCHACOSKI - OAB:18445

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão ressarcitória, com 

fulcro no art. 269, 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, arquive-se com as devidas baixas.Sentença Publicada no 

PROJUDI.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141532 Nr: 4278-32.2017.811.0013

 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: Argemiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102867 Nr: 3298-56.2015.811.0013

 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: Cláudia Vilela Goulart Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145507 Nr: 5923-92.2017.811.0013

 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: APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102189 Nr: 3006-71.2015.811.0013

 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: EDILVANA DA SILVA FELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124157 Nr: 5465-12.2016.811.0013

 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: APARECIDO FRANCISCO BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122295 Nr: 4592-12.2016.811.0013

 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: Claudio Lucas Cancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136512 Nr: 2161-68.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE SOUZA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Neves Costa - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140331 Nr: 3846-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO DANTAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147209 Nr: 6654-88.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Publico Alvo Industria e Comercio de Confecções LTDA 

- ME, Karine Rosa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. P. S. Boutique Eireli - ME, Karine Pinho da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demian de Almeida Junior - 

OAB:OAB/MG 154.595, Flavia Maia - OAB:OAB/MG 151.354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167875 Nr: 4053-75.2018.811.0013

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFECT COSMETICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163961 Nr: 2144-95.2018.811.0013

 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: ESPÓLIO DE LADISLAU MEDEIROS , Ana Laura Leal 

Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LAURA LEAL MEDEIROS - 

OAB:381876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124593 Nr: 5631-44.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M SOARES ALVES LANCHONETE ME, 

Mardilene Soares Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens à 

penhora,

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161055 Nr: 907-26.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CARD SOCIEDADE MERCANTIL DE 

FOMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neyir Silva Baquião - 

OAB:129504

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

142/156 (ref. 24), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

dos autos à parte autora, a fim de que apresente suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125793 Nr: 6154-56.2016.811.0013

 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: Inácio Rezende de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Lopes do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59934 Nr: 278-96.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magali Soares Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371

 Autos do processo nº 278-96.2011.811.0013

Código nº 59934

Vistos.

Consoante requerido pelo autor na inicial e na impugnação à contestação, 

nos termos da tese firmada pela Segunda Seção do STJ, sob o tema nº 

411, DETERMINO a intimação da requerido, por meio de seu advogado, via 

DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, exibir os extratos bancários da 

autora no período de 1990 a 1993.

Após, REMETAM-SE os autos à contadoria judicial para realizar atualizar o 

valor apresentado.

Na sequência, REMETAM-SE os autos ao Núcleo da Defensoria Pública 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento do feito, devendo a autora comprovar nos 

autos se o acordo firmado na ADPF 165 foi homologado pelo STF.

Por fim, PROMOVA-SE a conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 15 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59929 Nr: 273-74.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Serafim da Silva, Vania Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Santos Alves, Maria Luzia 

Toledo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 273-74.2011.811.0013

Cód. nº. 59929

Vistos.

Considerando que, por acúmulo involuntário de serviço neste gabinete, já 

transcorreu o prazo requerido à fl. 141, tal pleito restou prejudicado.

Desta forma, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado e via 

DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos a cópia 

atualizada da matrícula, conforme determinado no despacho anterior, sob 

pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65446 Nr: 1486-81.2012.811.0013
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Roberto de Oliveira Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 1486-81.2012.811.0013

Cód. nº. 65446

Vistos.

Antes de analisar o pedido de fls. 151/155, INTIME-SE o exequente, por 

meio de seus advogados e via DJE, para apresentar a planilha atualizada 

do débito, no prazo de 5 (cinco) dia.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91128 Nr: 2703-91.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabíula Navarro Fernandes de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2703-91.2014.811.0013

Cód. nº. 91128

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda/MT.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 6578 Nr: 316-94.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flaiza Coelho de Brito Macedo, ROBERTO 

JONAS DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3565

 Autos do processo nº. 316-94.2000.811.0013

Cód. nº. 6578

Vistos.

Considerando que o feito já foi sentenciado (fl. 141), DETERMINO a 

remessa dos 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.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 8475 Nr: 1522-46.2000.811.0013

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio César Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Autos do processo nº. 1522-46.2000.811.0013

Cód. nº. 8475

Vistos.

Diante do recolhimento das custas (fls. 193/194), DEFIRO o pedido de 

desarquivamento formulado à fl. 190.

INTIME-SE via DJE.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e inexistindo manifestação, o que 

deverá ser certificado, 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, independentemente de novo despacho.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 4728 Nr: 929-51.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otílio Bernardo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 929-51.1999.811.0013

Cód. nº. 4728

Vistos.

A requisição eletrônica de informações, por meio da Central Eletrônica de 

Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de 

Mato Grosso – CEI –, administrada pela Anoreg/MT, se destina a cartórios 

de cidade/comarca determinada.

Logo, não é possível requisitar, por meio de um único comando, 

informações de todos os cartórios no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Portanto, INTIME-SE o exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, delimitar a pretensão, indicando a 

cidade/comarca para a qual deseja que a pesquisa seja realizada.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão 

dos autos.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81633 Nr: 3826-95.2012.811.0013

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Mariana Marques de Mendonça - OAB:16067, Renato Chagas 

Correa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3826-95.2012.811.0013

Cód. nº. 81633

Vistos.

Diante do recolhimento das custas (fls. 124/125), DEFIRO o pedido de 
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desarquivamento formulado à fl. 123.

INTIME-SE via DJE.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e inexistindo manifestação, o que 

deverá ser certificado, 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, independentemente de novo despacho.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61704 Nr: 2044-87.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Autos do processo nº. 2044-87.2011.811.0013

Cód. nº. 61704

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 154, uma vez que a consulta ao Sistema 

Bacenjud já fora realizada às fls. 110/111vº, sem que houvesse a 

localização de quaisquer bens em nome do executado, além de que a 

exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em relação ao 

executado no período compreendido desde a última consulta que 

justificasse, assim, a realização de nova diligência.

Assim, INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a 

fim de que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias. 

sob pena de arquivamento da presente execução.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92168 Nr: 3541-34.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Balbina Julia Bedra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Autos do processo nº. 3541-34.2014.811.0013

Cód. nº. 92168

Vistos.

Antes de analisar o pedido de penhora às fls. 99/101, INTIME-SE o 

exequente, via DJE, para apresentar a planilha atualizada do débito, uma 

vez que os cálculos trazidos às fls. 102/103 não condiz com o valor da 

condenação de honorários imposta na sentença de mérito (fls. 84/85), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147727 Nr: 6897-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Correa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

103/114 (ref. 42), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

dos autos à parte autora, a fim de que apresente suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86498 Nr: 4147-96.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson dos Santos Bearis, Adnaldo dos 

Santos Bearis, Hélvio Gomes de Moraes., Cemi Fagundes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B, Hilton Vignardi Correa - OAB:9484, WILSON DONIZETH 

DE FREITAS FARIA - OAB:4202

 Autos do processo nº. 4147-96.2013.811.0013

Cód. nº. 86498

Vistos.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Em análise aos autos, percebe-se que houve transação entre as partes 

na audiência realizada no dia 19 de agosto de 2015 (fls. 216/216vº). No 

entanto, não houve a correta homologação do acordo, por parte deste 

juízo, para que ele surta seus regulares efeitos jurídicos.

Desta forma, HOMOLOGO o acordo celebrado às fls. 216/216vº e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução 

do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Em seguida, considerando que o prazo estabelecido na referida 

transação, para o pagamento do débito, ainda não se encerrou, 

MANTENHA-SE a suspensão do feito.

Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério 

Público, para que, no prazo legal, manifeste-se.

INTIMEM-SE.

Pontes e Lacerda, 30 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 82979 Nr: 353-67.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio de Oliveira Cruz, Matuzalém José Gomes, 

Gilberto Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, Carlos Frederick S.I. de Almeida - 

OAB:7.533-A, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Determino que as oitivas das 

vítimas Vanildo Marcelino e Bruno Pedrosa se deem sem a presença dos 

réus na sala de audiências, na forma do artigo 217 do CPP. II. Defiro o 

requerimento Ministerial, abra-se vistas dos autos. Após, conclusos. III. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 158738 Nr: 12247-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Willian Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Homologo o pedido do MP, 

dispensando a oitiva da vítima. II. Defiro o pedido da defesa, para tanto, 

junte-se aos autos a procuração apresentada. Não havendo pedido de 

diligencias, declaro encerrada a instrução processual. III. Abra-se vistas 

às partes para apresentação de memorias, no prazo legal. IV. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. V. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 174650 Nr: 6649-32.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josane da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE PRISÃO DOMICILAR, salvo se por 

outro motivo deva permanecer presa, com a consequente EXPEDIÇÃO de 

Carta Precatória à Comarca de Cáceres/MT para seu devido cumprimento. 

Comunique-se às autoridades policiais a presente decisão para que 

auxiliem na fiscalização das condições estabelecidas, comunicando a este 

Juízo eventual descumprimento.Ciência ao Ministério Público e à Defesa 

técnica, esta via DJE.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 26079 Nr: 838-48.2005.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto César Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Marconi Moreira Filho - 

OAB:9552/AM

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido da Defesa e DETERMINO que seja 

expedido o contramandado da prisão preventiva de HUMBERTO CÉSAR 

CASSIANO, concedendo-lhe liberdade provisória, nos termos da 

fundamentação, mediante o compromisso de:a) Manter o seu endereço 

atualizado junto a 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT;b) Comparecer 

a todos os atos processuais para os quais for intimado.EXPEÇA-SE o 

CONTRAMANDADO de prisão em favor de HUMBERTO CÉSAR 

CAETANO.EXPEÇA-SE Carta Precatória com vistas à realização do 

interrogatório do denunciado.Retornando a Carta Precatória devidamente 

cumprida, intime-se a Defesa e o Ministério Público para apresentação dos 

Memorias Finais.Após, volvam-me os autos conclusos para 

sentença.Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 114435 Nr: 1728-98.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacome Tavares Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878, PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O, 

Rossello Frasosi - OAB:/MT/6222

 Vistos em correição.

RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo.

Dê-se vista ao apelante, para que, no prazo de 8 (oito) dias, apresente as 

devidas razões ao recurso interposto – CPP, art. 600 -, se já não tiverem 

sido apresentadas.

Caso já apresentadas as razões, sem nova conclusão, e em 

conformidade com os atos processuais, dê-se vista ao apelado, para que, 

em igual prazo, apresente as contrarrazões recursais.

Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido 

processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), com as 

homenagens e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001715-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEILTON RONDAO PEREIRA (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: 1001715-14.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GAUCHA DIESEL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

CLAUDEILTON RONDAO PEREIRA 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, 17 de agosto de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO VIEIRA DA VITORIA (REQUERENTE)

HAILTON MAGIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Washington de Freitas (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: 1001730-80.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ADAO VIEIRA DA 

VITORIA REQUERIDO: MARCOS WASHINGTON DE FREITAS 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, 17 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-73.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

WALDECI LELES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS COND.AUT. DE VEIC.ROD. DE PONTES E LACERD 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 531 de 788



(REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-75.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

JONATAS CASALLI BETTO (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento da sentença sob 

pena de multa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000038-80.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI TEIXEIRA BARROS (REQUERENTE)

VINICIUS BIGNARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Ante o exposto JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CLAUDINEI TEIXEIRA BARROS em desfavor de 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE MATO GROSSO - SICREDI e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010935-19.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A J VICENTE & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON SILVA DE AZEVEDO (EXECUTADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para dar andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-96.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LIDIANE CEBALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada e nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo dando 

as baixas devidas e necessárias. P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010021-18.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S/A (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto ao Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-57.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE DE JESUS BOMFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "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."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010874-95.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO (REQUERENTE)

LADARIO SILVA BORGES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "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."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-53.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

JAISON BRITO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "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."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-42.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCIELI DO CARMO DIOMEDESSE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e 

condeno a parte requerente ao pagamento de multa no valor de 1% sobre 

o valor da causa, em favor dos cofres públicos, e no percentual, sobre a 

mesma base de cálculo, de 10%, a título de condenação, em favor da 

demandada. P.R.I. Intimem-se para cumprimento da sentença, no prazo de 

15 dias, após o trânsito em jugado, sob pena de aplicação de multa diária 

no valor de 10% sobre a condenação, nos termos do art.475-J do CPC."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))

DAISY CARVALHO PIMENTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LIGIA BRAGA CALCADOS - EPP (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010532-50.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CENI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

CELIA MIURA (EXECUTADO)

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000236-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SILVA DE SA (EXEQUENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN (ADVOGADO(A))

CIMOPAR MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença a 

seguir transcrita. "Diante da recuperação judicial da empresa ré, acolho a 

incompetência desta vara, e por se tratar de juizado especial em que a 

incompetência acarreta a extinção do feito, julgo extinto o feito nos termos 

do art. 51, III do NCPC c.c Enunciado 51 do FONAJE."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-12.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-16.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-67.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARTT DE CAMPOS SANTANA (REQUERENTE)

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para dar andamento no processo 

em dez dias

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-59.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA DA CUNHA (REQUERENTE)

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para dar andamento no processo 

em dez dias

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-37.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE BEATRIZ DA SILVA (REQUERENTE)

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para dar andamento no processo 

em dez dias

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-31.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-31.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-95.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SIQUEIRA DIAS (REQUERENTE)

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença a 

seguir transcrita. "Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) 

demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI MOLINA DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença a 

seguir transcrita. "Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) 

demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MONIZIA SILVA SIMAO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

transcrita a seguir "Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, 

o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) 

demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-18.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

transcrita a seguir "Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, 

o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) 

demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-56.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ERICA CAMILO RIBAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

transcrita a seguir "Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, 

o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) 

demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MATHEUS RIBEIRO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

transcrita a seguir "Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, 

o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) 

demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-34.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LOPES DE ANDRADE (REQUERENTE)

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

transcrita a seguir "Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, 

o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) 

demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

SABINO DE LIMA CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

transcrita a seguir "Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, 

o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) 

demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 
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ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001756-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO 

REGIONAL DE RONDONIA (REQUERENTE)

ELIEZER BELCHIOR DANTAS (ADVOGADO(A))

JAQUELINE FERNANDES SILVA (ADVOGADO(A))

MILEISI LUCI FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE SOUZA PONCE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO INICIAL Numero do 

Processo: 1001756-78.2018.8.11.0013 REQUERENTE: SERVICO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO 

REGIONAL DE RONDONIA REQUERIDO: LEANDRO DE SOUZA PONCE 

Vistos. Cumpra-se a presente missiva servindo a presente como 

mandado. Após, devolva-se ao Juízo Deprecante com nossas 

homenagens de estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 20 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000658-58.2018.8.11.0013 REQUERENTE: SIRLEIA LUIZA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010436-98.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRVANI MIGUEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

CARLITO FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GILSON MARCOS RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao requerente para dar prosseguimento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001761-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA (ADVOGADO(A))

HUGO ANTONIELLI BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor trouxe aos 

autos indícios de prova que autorizassem a concessão nesta fase 

processual dos pleitos iniciais. Diante disso, entendo que a antecipação de 

tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, 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: 1000520-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GOMES LOPES (REQUERENTE)

IANA HEDUYNA PAES LUCAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000520-91.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARLENE GOMES LOPES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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 por se encontrar 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINARES – INCOMPETENCIA 

DO JUIZADO – AUSENCIA DE DOCUMENTO DE CONSULTA DE BALCÃO 

SERASA – NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Em contestação a 

reclamada arguiu a preliminar de INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO ante a 

necessidade de perícia técnica, mas tal preliminar também não merece 

prosperar, pois há outros elementos probatórios que superam a 

necessidade de pericia técnica, e o convencimento do juízo poderá ser 
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formado, assim, não faz necessário qualquer perícia, rejeito tal preliminar. 

AINDA, quanto a ausência de documento legitimo probatório da 

negativação junto aos órgãos, verifico que o documento acostado aos 

autos é legitimo, ademais, a reclamada não nega a existência da restrição. 

Rejeito. A inversão do ônus da prova também não merece prosperar em 

razão da relação consumerista, e aplicação do CDC. Rejeitadas. 

FUNDAMENTO E DECIDO Superadas as questões preliminares, passo à 

análise do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida no 

valor de R$ 90,80 (noventa reais e oitenta centavos), negando qualquer 

vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os benefícios da justiça 

gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos 

órgãos de proteção ao credito, também por antecipação de tutela. Antes 

de tudo, cumpre esclarecer que a relação tratada nos autos é de 

consumo, devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do Código 

de Defesa do Consumidor. Para infirmar seu direito acosta aos autos 

extrato contendo a negativação, emitido pelos órgãos responsáveis 

(SPC/SERASA/SCPC). A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu em 

pleno exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, e que a inadimplência da parte promovente 

ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao credito contestada 

pelo autor. Que houve pagamento da primeira fatura e deixou de pagar as 

demais, e ainda requereu condenação em pedido contraposto, pois juntou 

áudios provando a contratação da autora, deixando de pagar as que 

ensejaram a restrição. A parte ré juntou ao processo documentação 

probatória da contratação de seus serviços numero de contrato 

0312119242, linha 6599817-8773, demonstrando o vinculo entre as partes 

na relação consumerista: áudios incontestáveis, faturas, relatórios de 

pagamento. Assim não se sustenta a tese de desconhecimento. Provou 

que existe a relação entre as partes. Ora, não é pratica usual nas 

denominadas “verdadeiras fraudes”, que o suposto fraudador venha 

adimplindo com diversos pagamentos, e após longo tempo de uso da linha 

simplesmente deixe de quitar uma fatura. Incontroverso que fraudador não 

paga conta, e sim realiza golpes e se vale destes. Ou seja, o presente 

caso não se amolda em condutas fraudulentas. Concluo, desnecessária a 

produção de prova pericial, porquanto a analise em conjunto das provas 

levantadas pelo promovido apontam para uma legitima contratação. Assim, 

não tendo a parte promovente comprovado que procedeu a quitação do 

debito, tenho que a negativação é medida legal. Até porque, em peça 

vestibular a requerente NEGA O VINCULO COM A EMPRESA, porem tal 

alegação NÃO CORRESPONDE COM A VERDADE DOS FATOS. Todas as 

informações correspondem aos documentos juntados na exordial e na 

defesa, sendo incontroverso a contratação dos serviços, a utilização e o 

não pagamento. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

Assim, pertinente é o pedido contraposto formulado pelo requerido. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, sendo improcedentes os pedidos formulados pela parte 

autora e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, de forma que 

CONDENO A PARTE RECLAMANTE Marlene Gomes Lopes A PAGAR AO 

RECLAMADO Telefonica Brasil S/A, o valor de R$ 90,80 (noventa reais), 

conforme pedido contraposto, a ser atualizado da data do vencimento da 

divida, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo a liminar 

anteriormente deferida ID 13011665. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Após, Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 10 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000337-23.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JULIANA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (negritei e destaquei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A competência é a medida exata da 

jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem 

um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela 

classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É 

imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. 

Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe 

couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa. 

Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani Fidélis dos Santos: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada pelo juiz, de ofício. Mas, se ele 

não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da contestação (art. 113, § 1º), 

como matéria preliminar de defesa (art. 330, II) e não por exceção (art. 

307). Isto quer dizer que a simples alegação de incompetência absoluta, 

embora procedente, não suspende o processo, como ocorre com a 

exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. (...)” (Da obra“ 

Manual de Direito Processual Civil, v. I, p. 157). (grifei e negritei). Preconiza 

paragrafo 1º do artigo 64 do Código de Processo Civil, que: “§ 1o A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício.” O legislador infraconstitucional 

buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear 

a atividade jurisdicional, daí estabelecer no art. 8º da Lei nº 9.099/95, que 

determina 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”. (negritei e 

grifei). In casu, tenho que o autor não possui a maioridade civil, e ainda 

que devidamente representado por seu representando legal, os presentes 

autos não poderão ser julgados e processados neste Juízo. Pelo exposto, 

nos termos do artigo 64, §1º do Código de Processo Civil Brasileiro, artigo 

8º e 51 da Lei 9.099/95 DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, JULGO EXTINTO sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes deste decisum. Expeça-se o 

necessário, com as devidas baixas. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 5 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-90.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 536 de 788



ELIZANGELA FERREIRA DE ARAUJO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000296-90.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ELIZANGELA FERREIRA DE 

ARAUJO TEIXEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos 

em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO Verifica-se nos autos pedido de 

desistência no prosseguimento do feito e ainda a concordância pela 

requerida. Assim, o processo extingue-se sem resolução do mérito. 

Porem, verifica-se ainda outro aspecto que conduzia a extinção feito, qual 

seja a incompetência deste juízo. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (negritei e destaquei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A competência é a medida exata da 

jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem 

um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela 

classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É 

imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. 

Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe 

couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa. 

Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani Fidélis dos Santos: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada pelo juiz, de ofício. Mas, se ele 

não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da contestação (art. 113, § 1º), 

como matéria preliminar de defesa (art. 330, II) e não por exceção (art. 

307). Isto quer dizer que a simples alegação de incompetência absoluta, 

embora procedente, não suspende o processo, como ocorre com a 

exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. (...)” (Da obra“ 

Manual de Direito Processual Civil, v. I, p. 157). (grifei e negritei). Preconiza 

paragrafo 1º do artigo 64 do Código de Processo Civil, que: “§ 1o A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício.” O legislador infraconstitucional 

buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear 

a atividade jurisdicional, daí estabelecer no art. 8º da Lei nº 9.099/95, que 

determina 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”. (negritei e 

grifei). In casu, tenho que o autor não possui a maioridade civil, e ainda 

que devidamente representado por seu representando legal, os presentes 

autos não poderão ser julgados e processados neste Juízo. Pelo exposto, 

nos termos do artigo 64, §1º do Código de Processo Civil Brasileiro, artigo 

8º e 51 da Lei 9.099/95 DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, JULGO EXTINTO sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes deste decisum. Expeça-se o 

necessário, com as devidas baixas. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 5 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000142-38.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ROSILENE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência, razão pela qual, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – AUSENCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL A parte reclamada na sua peça contestatória 

arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, mas tal preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será analisada. Rejeito tal preliminar. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de ação de imposição de obrigação de 

fazer, c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Rosilene de Oliveira, 

por meio da defensoria pública do estado de mato grosso em face de 

Município de Pontes e Lacerda/MT e Estado de Mato Grosso. Narra é 

hipossuficiente (consoante ficha anexa) e, por isso mesmo, não possui 

condições financeiras de arcar particularmente com os procedimentos 

necessários. Assim, pode-se afirmar que se está diante, na espécie, de 

um tão-só fato jurídico: garantir (ou não) o direito fundamental à vida, 

assentado no princípio da dignidade da pessoa (art. 1º, inciso III, da CF). 

Portanto, resta evidente o objetivo primordial da presente demanda — para 

a qual está devidamente legitimado a figurar no polo ativo a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, como se verá, ao depois — é a 

proteção de um dos mais relevantes direitos, a saúde, sob pena de ainda 

se ver comprometido outro ainda mais valioso, a vida, que, afinal, está 

sendo negado adequado fornecimento de tratamento adequado ao caso. 

Insta-se que o Estado de Mato Grosso e Município de Pontes e Lacerda, 

devidamente citados contestaram a ação aduzindo que presta assistência 

à saúde dos jurisdicionados, contudo, tem que fazê-lo de forma ordenada 

e organizada a tanto, e dentro de política-mor traçada pelo Ministério da 

Saúde, em caso contrário, sério risco de lesão à ordem e à economia 

pública poderão ser causados. O Municipio alegou que não há urgência no 

tratamento pleiteado, e ainda que a responsabilidade seria do Estado. 

Instado o NAT a se manifestar (fls. 34/35), manifestou que não se trata de 

medida de urgência, mas o interessado também não pode ficar 

aguardando por tempo indeterminado, considerando pertinente o pedido, 

visto que a demora pode interferir na qualidade de vida do paciente. A 

saúde não se constitui em mero interesse do indivíduo, mas em autêntico 

direito subjetivo: "Neste plano, consideram-se os direitos em análise como 

autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço existencial do cidadão, 

independentemente da sua justicialidade e exequibilidade imediatas. Assim, 

o direito à segurança social, o direito à saúde [...] são direitos com a 

mesma densidade subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" 

(Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, 

Almedina, 1992, p. 680). No caso posto em discussão, o autor demonstra 

de forma incontestável a necessidade do prótese, e que já esta 

aguardando há um ano na fila de espera: “Acontece que a prótese 

quebrou e precisa ser substituída (relatório médico emitido pelo 

Ortopedista Airton L. de Souza, CRM 3643). Assim, desde agosto de 2017 

a requerente está aguardando a substituição, que não ocorre porque o 

requerido não tem material para tanto (documento anexo)” Sobre o tema, 

vejamos o remansoso entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - 

FORNECIMENTO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA - LEGITIMIDADE PASSIVA 

CONFIRMADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS 

DEMAIS ENTES PÚBLICOS INEXISTENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO IMPLANTE PLEITEADO - 

REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO Conforme art. 330, I, do CPC, se 

diante das afirmações das partes, as provas produzidas nos autos forem 

suficientes ao julgamento do processo, deve o magistrado julgar o feito 

antecipadamente. "O medicamento, ainda que não padronizado, uma vez 

demonstrada a necessidade do paciente, deve ser fornecido 

gratuitamente pelo Estado, entendendo-se este em todos os seus níveis - 

federal, estadual e municipal" (AI n. , Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros). 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FAZENDA PÚBLICA - APRECIAÇÃO 

EQUITATIVA - ART. 20, § 4º, DO CPC - MAJORAÇÃO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-SC - AC: 217871 SC 2007.021787-1, 

Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 17/12/2007, 

Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , 

da Capital). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA 

FORNECIMENTO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA C/C ANTECIPAÇÃO DE 
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TUTELA. MEDIDA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. 

PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. EVIDENCIADO O PERIGO DA 

DEMORA. AGRAVO IMPROVIDO. Evidenciados os requisitos autorizadores 

da tutela antecipada (art. 273, do CPC), a sua concessão é medida que se 

impõe. (TJ-SC - AG: 48155 SC 2009.004815-5, Relator: Ricardo Roesler, 

Data de Julgamento: 23/07/2009, Segunda Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Canoinhas). APELAÇÃO 

CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA 

ALTERNATIVA. DEVER DO ESTADO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. A saúde é direito fundamental de 

todo cidadão, sendo dever do Estado, aqui compreendidos todos os entes 

federativos, garantir o amplo acesso mediante políticas públicas e 

econômicas. Art. 196 da Constituição Federal; art. 241 da Constituição do 

Estado; Lei Federal nº 8.080/90; e Lei Estadual nº 9.908/93. Comprovada a 

falta de condições financeiras da parte autora e a necessidade do 

procedimento cirúrgico para tratamento de doença, não pode o Estado se 

negar em disponibilizá-lo por meio da rede pública de saúde. PLANO DE 

SAÚDE CONTRATADO COM A UNIMED. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO 

TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. A existência de contratação 

de plano privado de saúde não altera a pretensão da parte de ver-se 

assistido, de forma suplementar, pelo sistema público de saúde. Direito do 

cidadão de optar pela rede de saúde pública, de cobertura universal. 

Ainda mais quando a hipótese cuida de tratamento de saúde de valor 

elevado, acessível a poucos indivíduos, não podendo o ente público se 

imiscuir de suas responsabilidades. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70068795590, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino 

Flôres de Camargo, Julgado em 16/06/2016). (TJ-RS - AI: 70068795590 

RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Data de Julgamento: 

16/06/2016, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 21/06/2016) O princípio da reserva de administração, 

como uma das particularizações do princípio da separação de poderes, e 

o princípio da garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento 

das prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela inicialmente requerida, 

e CONDENO os requeridos SOLIDARIAMENTE que forneça ao auto a troca 

de prótese ortopédica de pé esquerdo, bem como outros procedimentos 

ou tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente, 

devendo entrar em contato com a profissional responsável em caso de 

dúvidas quanto às especificações técnicas, no prazo máximo de 60 

(sessenta dias). Expirado o prazo determinado para cumprimento da 

liminar, inicia-se a aplicação da multa pelo descumprimento, que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais) mensais, até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). E, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 5 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-05.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CONQUISTA D'OESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000625-05.2017.8.11.0013. REQUERENTE: TEREZINHA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CONQUISTA D'OESTE Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – 

AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL A parte reclamada na sua peça 

contestatória arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, mas tal 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será analisada. Rejeito tal 

preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de ação de imposição de 

obrigação de fazer, c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por 

TEREZINHA PEREIRA DA SILVA, por meio da defensoria pública do Estado 

de Mato Grosso em face de Município de Conquista D’Oeste/MT e Estado 

de Mato Grosso. Narra que “sofre de asma (CID10 J440) e rinite (CID10 

R30.3), tendo omo sintomas dispneia aos mínimos esforços, além de 

alergia que agrava o quadro, necessitando de medicação em uso 

contínuo. Que precisa utilizar as seguintes medicações: · Spiriva Respimat 

(brometo de tiotrópio 2,5mcg) - 2 jatos, 2 vezes ao dia, sendo necessários 

60 jato ao mês; Bamifix 300 mg – 1 comprimido ao dia; · Busonid ou Noex 

50mcg – 1 jato, 2 vezes ao dia. · Alenia ou Foraseq 

(Budesonida/Formoterol 400/12) – 1 capsula 2 vezes ao dia, sendo 

necessários 60 jato ao mês;” e mais todos os medicamentos, tratamentos 

e procedimentos que se fizerem necessária para o tratamento de sua 

doença, conforme evolução do tratamento”. Que por ser hipossuficiente 

(consoante ficha anexa), não possui condições financeiras de arcar 

particularmente com os custos do medicamentos. Houve parecer do NAT 

porem sem parecer de profissional farmacêutico, limitando-se a informar 

se os medicamentos são ou não fornecidos pelo SUS. Diante das 

alegações iniciais foi deferida a tutela de urgência ora pleiteada, nos 

seguintes termos: Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida 

para determinara aos requeridos que providenciem, imediatamente e de 

maneira continuada, os medicamentos Spiriva Respimat (brometo de 

tiotrópio 2,5mcg); Alenia ou Foraseq (Budesonida/Formoterol 400/12); 

Bamifix 300 mg e Busonid ou Noex 50mcg, bem como outros 

procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da 

requerente, devendo entrar em contato com o profissional responsável em 

caso de dúvidas quanto às especificações técnicas. 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$ 500,00 por 

dia, até o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada réu. 

Insta-se que o Estado de Mato Grosso e Município de Conquista D’Oeste, 

devidamente citado contestou a ação aduzindo que presta assistência à 

saúde dos jurisdicionados, contudo, tem que fazê-lo de forma ordenada e 

organizada a tanto, e dentro de política-mor traçada pelo Ministério da 

Saúde, em caso contrário, sério risco de lesão à ordem e à economia 

pública poderão ser causados. O Estado alegou ainda: “Busca a parte 

autora a condenação do requerido na obrigação de dispensar o SPIRIVA, 

BUSONID. Ocorre, no entanto, que esse medicamento não consta na lista 

da Assistência Farmacêutica do SUS”. Mencionou ainda que o 

medicamento Banifix NOME DO MEDICAMENTO - MEDICAMENTO 

POSTULADO DO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA É RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS MUNICÍPIOS. O 

Município de Conquista D’Oeste informou que cumpriu a ordem liminar e 

forneceu os medicamentos requeridos pela autora, conforme ID 14182866, 

e Recibo assinado pelo autora e testemunha, informando que recebeu tais 

medicamentos ID 14182926. A saúde não se constitui em mero interesse 

do indivíduo, mas em autêntico direito subjetivo: "Neste plano, 

consideram-se os direitos em análise como autênticos direitos subjetivos 

inerentes ao espaço existencial do cidadão, independentemente da sua 

justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança 

social, o direito à saúde [...] são direitos com a mesma densidade 

subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. 

Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). Sobre o 

tema, vejamos o remansoso entendimento jurisprudencial: DIREITO 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 

CIRÚRGICA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. 

MÉRITO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O 

cumprimento de decisão antecipatória de tutela não acarreta perda de 

objeto, por perda superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 

196, da CF/88, "A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
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doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a 

necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a 

impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear 

os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, CONFIRMO a tutela já deferida 

inicialmente nos exatos termos proferidos, para que os requeridos 

forneçam os medicamentos pleiteados “Spiriva Respimat (brometo de 

tiotrópio 2,5mcg); Alenia ou Foraseq (Budesonida/Formoterol 400/12); 

Bamifix 300 mg e Busonid ou Noex 50mcg, bem como outros 

procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da 

requerente”, sob pena de multa deferida na liminar, afim de determinar aos 

requeridos SOLIDARIAMENTE que forneça ao autor os medicamentos em 

questão. E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar 

a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-30.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000591-30.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LUZIA APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausente 

questões preliminares, passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são 

improcedentes. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a 

doutrina: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a 

indenização por danos morais e morais visto ter concluído ensino superior 

no segundo semestre de 2016, e a instituição ré não lhe ter fornecido 

histórico escolar e diploma de conclusão de curso que conduziu, 

supostamente, à perca de bolsa de estudos integral em pós graduação e 

tal situação trouxe grandes aborrecimento e constrangimento para a parte 

autora. Ao final, pede a procedência da presente ação, bem como com a 

condenação da Reclamada, pelos danos morais e materiais sofridos e 

entrega dos documentos (histórico e diploma). O Reclamado apresentou 

contestação, alegando em síntese, que a aluna formulou requerimento 

para liberação de histórico apenas em 20/03/2017 e 29/06/2017, quando 

ambas as solicitações foram prontamente atendidas com a impressão do 

documento por meio do próprio sistema. Alega assim, que seria impossível 

disponibilizar tal documento em 03/03/2017, sendo que houve tal 

solicitação posterior a tal data. Pugna pela inexistência do nexo causal, 

impossibilidade de indenização por danos morais, ausência de 

responsabilidade civil, sob pena de enriquecimento ilícito, e ainda que 

estão ausente provas dos danos sofridos, inexistindo assim o dever de 

reparar em danos materiais. Portanto, inexiste qualquer tipo de dano a ser 

indenizável e assim, pede a improcedência da presente ação. Cumpre 

esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo, devendo incidir 

ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa do 

Consumidor, assim, inverso o ônus em favor do consumidor. A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

(negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (negritei). A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). In casu, 

restou incontroverso que a reclamante tenha concluído o curso superior, 

porém não logrou êxito em prova que efetivou o requerimento de 

HISTÓRICO ESCOLAR E DIPLOMA ainda em dezembro 2015. Conforme 

narra a inicial, eis que a autora precisava dos referidos documentos até 

03/03/2016. Depreende-se dos documentos anexos pelo autor que houve 

o envio de um e-mail em 21/03/2017, e outros 03 (três) chamados por 

sistema nas seguintes datas e com os respectivos pedidos: 08/12/2016 

(requerendo prova de 2ª chamada e recuperação); 01/03/2017 

(informando que o nome da autora não estava na lista como concluída no 

curso); e ainda em 01/03/2017 (requerendo atestado/declaração de 

conclusão), este solicitado por EDINA CAMARA em nome da autora. (ID 

9308063). Verifica-se ainda um e-mail encaminhado a instituição de ensino 

(ID 9308048), requerendo a liberação do “histórico e atestado”, até 

03/03/2017. O referido email não contem a data em que foi enviado, mas 

verifica-se no corpo do e-mail que a autora menciona que necessita que 

tais documentos sejam “liberados até amanha 03/03). Imperioso concluir 

que o envio ocorreu em 02/03/2017. Dentre os documentos acostados aos 

autos somente se verifica a solicitação dos documentos em 01/03/2017 no 

período vespertino, assim, a instituição que tem sua sede em outro Estado, 

teria menos de 02 (dois) dias para atender o requerimento da aluna, que 

ainda nem havia colado grau. Ora, na referida época sequer havia 

ocorrido a colação de grau, que estava prevista para 25/03/2017. Tal ato é 
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primordial para que considere o aluno efetivamente “formado” em 

determina área. Ademais, a autora também não logrou êxito em apontar os 

reais prejuízos, tampouco conseguiu quantificar. Não há nos autos prova 

dos prejuízos materiais efetivos que sofreu. A questão da suposta perda 

da bolsa de estudos integral, limitou-se a ser mencionada no bojo inicial, 

não estando presente nos autos a prova. Destarte, tenho que a situação 

vivenciada pelo Reclamante, não é passível de indenização por danos 

morais. A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se 

agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Em meu 

entender, os fatos descritos nos autos, por si só, não gera danos morais. 

O dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º volume, Responsabilidade Civil, 

editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: O dano moral, ensina-nos Zannoni, 

não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o 

complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de 

espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano. A dor 

que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou 

complexo de quem suporta um dano estético, a humilhação de quem foi 

publicamente injuriado são estados de espírito contingentes e variáveis em 

cada caso, pois cada pessoa sente a seu modo. O direito não repara 

qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes 

da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse 

reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos alguém atropelar outrem, não 

estamos legitimados para reclamar indenização , mesmo quando este fato 

nos provoque grande dor. Mas, se houver relação de parentesco próximo 

entre nós e a vítima, seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos 

e a vítima poderão reclamar a reparação pecuniária em razão de dano 

moral, embora não peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, 

mas, tão-somente, que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as 

consequências da lesão jurídica por eles sofrida. (negritei). A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente. (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico). (grifei 

e negritei). O incômodo, preocupação, perda da tranquilidade, que passou 

a Reclamante em meu entender, constitui mero aborrecimento e desgaste 

emocional, e estes não são suficientes para gerarem danos morais. 

Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma 

circunstância e que o homem médio tem de suportar em razão de viver em 

sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CIVIL. ENSINO PARTICULAR. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. No caso dos 

autos, embora seja incontroverso o atraso na entrega do diploma de 

conclusão de curso, a parte autora não comprovou minimamente os danos 

morais sofridos. Apelo do réu provido. Apelo do autor prejudicado. 

(Apelação Cível Nº 70058834532, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 26/06/2014). (TJ-RS - AC: 

70058834532 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

26/06/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 10/07/2014) Código de Defesa do Consumidor, não afastando, 

entretanto, a necessidade de demonstração da existência de ato ilícito e 

do dano resultante. Não estando demonstrados os danos morais sofridos, 

considerando a relação jurídica existente entre as partes, o atraso na 

entrega de diploma de curso superior caracteriza-se como mero 

aborrecimento, não podendo por si só gerar o pagamento de indenização. 

> (TJ-MG - AC: 10686082208436001 MG, Relator: Pereira da Silva, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 07/03/2013) APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA 

DO DIPLOMA. Tendo o certificado de conclusão sido emitido e 

disponibilizado para entrega no dia 03 de outubro de 2012, ou seja, pouco 

mais de dois meses depois de expirado o prazo de 120 dias contado a 

partir da data da apresentação do trabalho de conclusão do curso, não há 

falar em indenização por danos morais. Prazo de demora razoável. 

Inexistência do dever de indenizar. Sentença mantida. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70065421554, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 27/09/2016). (TJ-RS - AC: 70065421554 RS, Relator: Glênio 

José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 27/09/2016, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2016) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

EFETIVO PREJUÍZO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - NÃO 

CONFIGURADO. Para que se configure a responsabilidade civil é 

imprescindível que haja prova do fato lesivo causado por ação ou omissão 

voluntária, do dano patrimonial ou moral e do nexo de causalidade entre 

este e o comportamento do agente. Não demonstrado pela parte autora 

que a demora na entrega do seu diploma de conclusão de curso superior 

tenha lhe causado efetivos prejuízos, não há que se falar em ocorrência 

de danos morais, a ensejar indenização. (TJ-MG - AC: 

10713160020069001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

26/10/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

07/11/2017) Segundo Antônio Chave: não será todo e qualquer melindre, 

toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, 

pretensamente ferido, que merecerá ressarcimento. De minimis non curat 

praetor, já ressaltavam as fontes romanas. Necessário se mostra, para o 

acolhimento do pedido de indenização, a gravidade da lesão suportada 

pela vítima, pressuposto ausente na espécie. (in Tratado de Direito Civil, 

vol. III, 3ª ed., São Paulo, RT, 1985, p.637). (grifei e negritei), portanto o 

reclamante não faz jus ao dano moral pleiteado. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. No mesmo sentido, a parte 

autora não provou os danos materiais sofridos. No entanto, embora não 

estejam provados os danos morais e materiais, o pedido para entrega de 

histórico e diploma de conclusão de curso são pertinentes, visto a 

conclusão do curso superior ter ocorrido em 2016. Caso estes não 

tenham ocorridos, sob pena de aplicação de multa. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos no que tange ao dano moral e material formulados por LUZIA 

APARECIDA DOS SANTOS contra a EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A incorporadora da União Norte do Paraná de Ensino 

LTDA - UNOPAR, ambos já qualificados nos autos. DETERMINO que a ré 

forneça o histórico escolar no prazo de 10 (dez) dias e diploma de 

conclusão de curso no prazo de 60 (sessenta dias), caso não já tenha 

assim procedido, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). RETIFIQUE-SE 

o polo passivo da demanda conforme solicitação preliminar em 

contestação. Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

RONEI MOURA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARCANTONIO (ADVOGADO(A))

RR MAQUINAS COMERCIO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 
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1000834-71.2017.8.11.0013. REQUERENTE: RONEI MOURA LIMA 

REQUERIDO: RR MAQUINAS COMERCIO EIRELI - EPP Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINAR – INCONPETENCIA TERRITORIAL A reclamada 

arguiu a preliminar de incompetência territorial, mas tal preliminar não 

merece prosperar, pois a competência territorial se define no endereço da 

parte autora ou do réu, podendo ser afastada a ultima hipótese de 

tratando de relações consumerista, que se amolda ao caso sub judice, 

dessa forma, rejeito tal preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas 

questões preliminares, passo à análise do mérito. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Entendo que, o Poder Judiciário junto com os demais 

poderes, são o sustentáculo necessário para o convívio em sociedade, 

assim sendo, somente com decisões firmes e coercitivas se fortalece e 

gera seus efeitos, a razão de sua própria existência. Para tanto, medidas 

legais são previstas e devem ser utilizadas com seriedade e eficiência. 

Que não seja desproporcional e injusta, mas que seja o suficiente para ser 

intimidativa e preventiva, para que outros atos de injustiça não sejam 

realizados. Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, 

há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento 

danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente 

e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever 

de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. (negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (negritei). O Mestre 

e Prof. SILVIO RODRIGUES, um dos maiores expoentes do direito civil 

pátrio, nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: (a) 

ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do 

dano e d) dolo ou culpa do agente. (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. (grifei e negritei) Para que essa responsabilidade emerja 

continua o mestre, necessário se faz (...) que haja uma ação ou omissão 

da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo experimentado 

pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente 

tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não 

aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. 

Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). In casu, diante dos 

documentos juntados, restou incontroverso que a parte autora adquiriu 

produtos da reclamada, pagou a totalidade à vista, houve demora 

injustificada na entrega de uma das maquinas adquiridas, a empresa ré 

não procedeu a restituição integral dos valores referente ao pedido de 

cancelamento, e ainda, o fez de forma parcelada, a falta de entrega da 

maquina foi ensejadora para fechamento da microempresa, configurando 

dessa forma o ilícito. Pois bem. Temos por regra, que a responsabilidade 

pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece 

diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Trata-se, no caso, de 

relação de consumo stricto sensu, restou caracterizado o defeito na 

prestação do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva 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 ao Reclamante. Tanto é assim que o Código do 

Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário 

final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável 

(art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente 

que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) 

e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o 

acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção 

ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou 

difusos (art. 6º VII). (negritei). 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. Ressalte-se que esta 

vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do 

consumidor, mas também técnica. Ainda, conforme questionou 

preliminarmente, o presente caso se amolda a relação consumerista 

considerando a teoria adota pelo tribunais superiores, qual seja, TEORIA 

FINALISTA APROFUNDADA. CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. 

TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO.FINALISMO APROFUNDADO. 

CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 1. A 

jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a 

determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita 

mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 

2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e 

econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. Pela 

teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, 

assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de 

produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de 

um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado 

consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a 

função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do 

mercado de consumo. 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o 

conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem 

evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às 

pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando 

finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas 

hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser 

equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao 

fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da 

política nacional das relações de consumo, premissa expressamente 

fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao 

consumidor. 4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três 

modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento 

específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica 

(falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos 

na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência 

econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé 

de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído 

também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o 

produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de 

compra). 5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de 

vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de 

vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. 

Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade 

já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de 

dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, 
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caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 

8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a 

equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. 

6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por 

danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando 

inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de 

atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de 

telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o 

referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial 

à consecução do seu negócio. Também não se verifica nenhuma 

vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora 

frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, mediante 

aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica 

mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 

186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias 

ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito 

apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os 

prejuízos suportados pela revendedora de veículos. Eis o entendimento 

jurisprudencial dominante: INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – PRECEDENTES DA CORTE – 1. Dúvida não mais existe no 

âmbito da Corte no sentido de que se aplica o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos firmados entre as instituições financeiras e 

seus clientes. 2. A inversão do ônus da prova está no contexto da 

facilitação da defesa, sendo o consumidor hipossuficiente, nos termos do 

art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dependendo, portanto, 

de circunstâncias concretas, a critério do Juiz. 3. Recurso Especial não 

conhecido. (STJ – RESP 541813 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito – DJU 02.08.2004 – p. 00376). (negritei). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – Inversão do ônus 

da prova embasada no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso 

VIII). Possibilidade. Hipossuficiência técnica do consumidor. 

Caracterização. Faculdade da produção de prova pelo banco agravante. 

Ciência das conseqüências da sua não realização. Recurso desprovido. 

(TAPR – AG 0258398-6 – (207550) – Curitiba – 10ª C.Cív. – Rel. Juiz 

Macedo Pacheco – DJPR 06.08.2004). (negritei). De efeito, à hipótese em 

testilha aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, comparecendo a 

Reclamada como fornecedora de produtos e serviços e O Reclamante 

como consumidor final, razão pela qual, segundo inteligência do art. 14 do 

CDC, eventuais danos causados a esta devem ser respondidos de forma 

objetiva, pela Reclamada, independentemente do grau de culpa, sendo 

suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. 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”. Destarte, 

tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante efetuou compras pela 

internet, pagou à vista o produto, recebeu APENAS UMA DAS MAQUINAS 

ADQUIRIDAS, gerou total desconforto, aflição e transtornos a que foi 

submetido, por culpa da Reclamada, é passível de indenização. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO ? AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? COMPRA PELA INTERNET 

? MÁQUINA BOSCH ? PRODUTO NÃO ENTREGUE ? PRAZO NÃO 

CUMPRIDO ? SERVIÇO DEFEITUOSO ? APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 8.1 

TRU/PR ? DANO MORAL CONFIGURADO ? QUANTUM MANTIDO EM 

R$5.000,00 ? DANO MORAL COMPROVADO ? DEVER DE CUMPRIR 

VALOR ANUNCIADO? SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. , esta Turma Recursal 

resolve, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao 

recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma 

Recursal - 0009782-87.2014.8.16.0044/0 - Apucarana - Rel.: Aldemar 

Sternadt - - J. 07.04.2016) (TJ-PR - RI: 000978287201481600440 PR 

0009782-87.2014.8.16.0044/0 (Acórdão), Relator: Aldemar Sternadt, Data 

de Julgamento: 07/04/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

19/04/2016) DECISÃO: ACORDAM os integrantes da 8ª Câmara Civil, do 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Desem- bargadores 

FAGUNDES CUNHA - Relator, LUIZ CEZAR NI- COLAU e Juiz Subst. 2º 

grau Dr. OSVALDO NALLIM DUAR- TE- Vogais , à unanimidade de Votos, 

em CONHECER o re- curso de apelação e no mérito DAR PARCIAL 

PROVIMENTO para majorar o valor arbitrado a título de danos morais ao 

montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tudo nos termos da 

fundamentação do VOTO do relator e conforme consta na Ata de 

Julgamento. EMENTA: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE 

ENTREGA/SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR 

PAGO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE MAQUINA DE LAVAR. PRODUTO 

ENTRE- GUE COM DEFEITO E ENVIADO A ASSIS- TÊNCIA TÉCNICA. 

AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR 

PAGO POR MAIS DE CINCO ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR INDENIZA- TÓRIO MAJORADO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL 

REAIS) ANTE A GRAVIDADE DO ILICITO. JUROS MORATÓRIOS. INCI- 

DENCIA DESDE A CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA 

REFORMADA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 8ª Câmara Cível (TJPR - 8ª C.Cível - AC - 1369197-9 - Pato 

Branco - Rel.: José Sebastião Fagundes Cunha - Unânime - - J. 

18.03.2016) (TJ-PR - APL: 13691979 PR 1369197-9 (Acórdão), Relator: 

José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 18/03/2016, 8ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1817 10/06/2016) Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil do Reclamado, e ante a falha na 

prestação de serviços, deve esta ser condenada a indenizar o 

Reclamante pelos danos sofridos. Entendo que o dano moral está inserido 

em toda prática que atinja os direitos fundamentais da personalidade, 

trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente 

para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e 

afetiva de seu patrimônio moral. A doutrina especializada e a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo 

que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, 

porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como 

parâmetro a vida comum das pessoas. In casu, trata-se de hipótese de 

dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos 

danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, não 

deixando dúvidas ausência de entrega de produto adquirido causou mais 

que aborrecimentos ao reclamante. Em sede de contestação a reclamada 

alegou inexistência de relação de consumo, inexistência de falha na 

prestação de serviços, que o autor não pagou integralmente, inexistência 

de danos materiais, aduzindo não ter o autor comprovado, ausência de 

danos morais, requerendo em caso de condenação valor condizente, não 

invertendo o ônus. Conforme informou na inicial, o autor adquiriu duas 

maquinas junto a empresa ré: masseira Dgust, e maquina de salgados. A 

compra de ambas as maquinas somou o montante de R$ 27.000,00 (vinte 

e sete mil reais), emitidos em 22/09/2016 e compensados na mesma data 

(ID 10230252). O autor que já havia programado a inauguração de sua 

empresa par 14/11/2016 precisou adiar, visto que as maquinas 

fundamentais para o negocio não haviam sido entregues. Somente em 

01/12/2016 houve a entrega. Porem, apenas de uma maquina. Em contato 

com a ré não sabia onde estava a outra maquina adquirida, que conduziu 

ao pedido de cancelamento por parte do autor em 05/12/2016 (ID 

10230344), e pedido da devolução dos valores R$ 10.638,88 (dez mil 

seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos). “Conforme faz 

prova os prints, a empresa ré prometeu pagar o autor da seguinte forma: 

R$ 2.000,00 – 22/02; R$ 2.000,00 – 27/02; R$ 2.000,00 – 06/03; R$ 

2.000,00 – 13/03; R$ 2.638,88 – 21/03 = Total: R$ 10.638,00.” (fls. 11) 

Denota-se que embora o autor tenha pao pelos produtos a integralidade à 

vista, a reclamada procedeu a devolução de forma parcial e parcelado. De 

forma a ré não cumpriu a devolução referente a ultima parcela no valor de 

R$ 2.638,88 (dois mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e oito 

centavos), que deveria ter ocorrido em 21/03/2017. Tal valor foi objeto de 

proposta em audiência conciliatória, corroborando que a ré é confessa 

que além de não cumprir com a entrega do produto, deixou de cumprir o 

acordo da devolução dos valores pago pela maquina adquirida. Atitude 

completamente arbitraria e sem comprometimento com o consumidor que 

pagou a vista um montante de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil), e viu-se 

obrigado a reaver seu dinheiro devolvido de forma parcelada e parcial no 

que tange a maquina não entregue. Depreende-se dentre os documentos 

anexos pelo autor vasta comprovação de suas alegações, assim, mesmo 

ante a inversão do ônus da prova, o autor provou o necessário a seu 

favor. Demonstrou a atitude ilícita da ré passível de indenização por danos 

morais, e ainda, demonstrou de forma cabal seus prejuízos materiais. 

Denota-se a copia do cheque compensado pela ré (ID 10230252), nota 

fiscal (ID 10230270), o contrato de locação comercial (ID 10230285) o qual 

previa multa de 03 (três) salario mínimos referente a quebra de contrato), 

este documento teve firma devidamente reconhecida em cartório em 

12/09/2016; o autor teve gastos com abertura e fechamento de firma (ID 

10230298, 10230430, 10230418, 10230335). Enfim, os pedidos do autor 
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são procedentes. No entanto, a titulo de danos materiais o autor elenca: “É 

de todo oportuno ressaltar que a título de danos materiais faz jus o autor, 

além da última parcela no valor de R$ 2.638,88 (dois mil seiscentos e trinta 

e oito reais e oitenta e oito centavos), todo o dinheiro gasto com o 

encerramento da empresa, tais como, R$ 2.811,00 (dois mil oitocentos e 

onze reais) pelo distrato do contrato de aluguel, valor esse pago como 

multa pela quebra do contrato. R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

pago a título de encerramento da empresa, mais os gatos que teve com o 

início do negócio, a título de pagamento de aluguel, que no total foram 05 

(cinco meses), pagando a título mensal o valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), totalizando o montante gasto com aluguel R$ 7.500,00 

(sete mil e quinhentos reais). Sendo assim, requer autor a condenação da 

empresa ré em danos materiais o montante de R$ 14.449,88 (quatorze mil 

quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos)”. Em que 

pese as alegações da reclamada, que em sua defesa alegou que o autor 

não teria pago integralmente os valores, e ainda, que não teria provado os 

danos materiais, tenho que tais justificações não merecem prosperar. 

Incontroverso o pagamento integral da compra pelo autor. Incontroverso 

que após o pedido de devolução do valor referente a maquina não 

entregue, que a ré procedeu de forma parcial e parcelado, restando ainda 

um montante de R$2.638,88 (dois mil seiscentos e trinta e oito reais e 

oitenta e oito centavos), os quais deveriam ser pagos desde 21/03/2017. 

Tenho ainda, que o autor logrou êxito em provar seus prejuízos referente 

a quebra de contrato de aluguel, vez que o fechamento da firma ocorreu 

em virtude da má prestação do serviço da reclamada, que além de não 

proceder a entrega, foi negligente ao proceder a devolução dos valores 

pagos, obstando o autor que adquirisse a referida maquina em outro 

fornecedor. No entanto, os prejuízos alegados como pagamento de alguns 

meses de aluguel não merecem prosperar, e assim não englobam os 

danos materiais. Em suma, são procedentes, vez que restaram provados, 

a titulo de danos materiais: valor referente a ultima parcela de devolução 

R$ 2.638,88 (dois mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e oito 

centavos); e o valor de R$ 2.811,00 (dois mil oitocentos e onze reais) pelo 

distrato do contrato de aluguel, valor esse pago como multa pela quebra 

do contrato. Quanto a dispêndio referente a abertura e fechamento da 

firma, tenho que estes englobam os riscos do negocio, não caracterizando 

em prejuízos indenizáveis. Ainda, pertinentes e procedentes são quanto a 

indenização por danos morais, que determino em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95, Julgo PARCIALMENTE Procedente o pedido 

inicial, e CONDENO a Reclamada, indenizar referente a danos materiais o 

valor de R$ 5.449,88 (cinco mil quatrocentos e nove reais e oitenta e oito 

centavos), à parte Reclamante, que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 

362 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 STJ). CONDENO a 

Reclamada, indenizar referente a danos morais o valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), à parte Reclamante, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% 

(um por cento) ao mês, também a partir desta decisão. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 8 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000417-81.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES DE SOUSA (REQUERENTE)

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que 

preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 20 de agosto de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000416-96.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAO PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que 

preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 20 de agosto de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000412-59.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Cuida-se de pedido de cumprimento de 

medida de busca e apreensão formulado por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de WAYSON 

WENNER VIEIRA VIANA, já qualificados nos autos. Pois bem. O art. 3º, § 

12, do Decreto-Lei nº 911, de 01.10.1969, prevê que: “§ 12. A parte 

interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi 

localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em comarca distinta daquela de tramitação da ação, bastando que 

em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for 

o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo”. Na espécie, verifica-se que o requerente cumpriu as exegeses 

do mencionado dispositivo legal, porquanto consta do caderno processual 

cópia da petição inicial da ação de origem, bem como da decisão que 

concedeu a medida liminar de busca e apreensão. Além disso, verifica-se 

que o autor recolheu as custas de distribuição. Deste modo, DETERMINO o 

cumprimento da ordem de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça observar, fielmente, os termos da decisão autorizadora da medida. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 20 de 

agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78457 Nr: 371-12.2018.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva, Oscar Alves da Silva Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Costa Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina Sueny Dioz Silva da 

Silveira - OAB:MT-8170

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para o fim de PROIBIR o 

requerido de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho em relação à 

parede descrita na exordial, sob pena de incorrer em multa diária, que 

desde já arbitro em 100,00 (cem reais), bem como CONDENAR o 

demandado ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.690,00 

(um mil, seiscentos e noventa reais), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

data do efeito prejuízo (Sum. 43/STJ).Em vista da sucumbência recíproca, 

REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais, ficando o requerido responsável 

por 70% (setenta por cento) do pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

proveito econômico obtido (NCPC, art. 85, § 2º), ficando os 30% (trinta por 

cento) restantes a cargo dos requerentes.Transitada em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme preceitua o 

art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66503 Nr: 393-75.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Oliveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Kellen Oliveira 

Vieira - OAB:23704/O

 Processo nº. 393-75.2015.811.0014 (Código 66503)

VISTOS,

Extrai-se do peditório de fl. 105, que o advogado nomeado para o 

denunciado renunciou/declinou de sua nomeação, por motivos de foro 

íntimo.

Posto isto, REVOGO a decisão de fl. 102 e, deste modo, NOMEIO a 

advogada KAREN KELLY ROSSANATTO DOS SANTOS - OAB/MT 19204, 

como Defensora Dativa do acusado, devendo esta ser intimada para, em 

05 (cinco) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação.

Em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os honorários 

advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a tabela da OAB, 

no valor de 05 (cinco) URH, devendo a mesma apresentar recurso de 

apelação.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 17 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75560 Nr: 1292-05.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Maciel de Macedo, Jussimário Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Farias Pinto, Paulo Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456/MT

 Processo nº. 1292-05.2017.811.0014 (Código 75560)

VISTO,

 Considerando a petição de fl. 44, INTIME-SE o advogado nomeado, para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de destituição de sua nomeação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 16 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72128 Nr: 1672-62.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grundler & Cia Ltda-ME, Luiz Carlos Grundler, 

Maria Aparecida Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida 

Alves-Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1672-62.2016.811.0014 (Código 72128)

 VISTO,

Ante a impugnação à penhora online, apresentada às fls. 35/58, INTIME-SE 

A PARTE EXEQUENTE para que, manifeste-se nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 16 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61923 Nr: 212-45.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Aparecido de Vitto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Subprocurador-Geral Fiscal - OAB:3.791-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 212-45.2013.811.0014 (Código 61923)

VISTO,

Trata-se de Execução Fiscal, intentado pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de GERALDO APARECIDO DE V. JUNIOR, onde pugna 

o exequente pela expedição de mandado de penhora e avaliação de 01 

(um) veículo, localizado através de diligencia realizada junto ao sistema 

RENAJUD, conforme fl. 55, qual seja: PLACA: OAP8808 – MARCA: 

I/TOYOTA HIUXSW4 SRV4X4.

Pois bem.

Verifica-se que à fl. 30 fora determinada a citação via edital da parte 

executada, nos termos do artigo 8º, IV, da Lei nº. 6.830/80, devendo a 

mesma realizar o integral pagamento do crédito tributário. Contudo, 

devidamente citada à parte executada quedou-se inerte, conforme fl. 34.

Deste modo, DEFIRO o pedido de fl. 61 e, assim, DETERMINO:

1 – EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do bem indicado à fl. 55, 

sendo que deverá ser lavrado o devido termo conforme determinam os 

artigos 838 e 872 do Código de Processo Civil, devendo tal providência ser 

realizada independentemente do pagamento da diligência.

 2 – Após, INTIME-SE o executado, conforme preceitua o artigo 841 e 

seguintes do CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de 

penhora e avaliação, no prazo de 10 (dez) dias.

 3 - Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

deverá ser intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem 

casados em regime de separação absoluta de bens, nos termos do artigo 

842 do CPC.

4 – Inexistindo impugnação, INTIME-SE o exequente para que se manifeste, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 16 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60861 Nr: 557-45.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdS, AGdS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Subprocurador-Geral Fiscal - OAB:3.791-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 557-45.2012.811.0014 (Código 60861)

VISTO,

Trata-se de Execução Fiscal, intentado pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de ANTONIO GILBERTO DOS ANTOS-ME e ANTONIO 

GILBERTO DOS SANTOS, onde pugna o exequente pela expedição de 

mandado de penhora e avaliação de 01 (um) imóvel, localizado através de 

diligencia realizada junto ao sistema ANOREG, qual seja: IMÓVEL INSCRITO 

NA MATRICULA 87445, conforme fls. 63/64.

Pois bem.

Verifica-se que à fl. 23 fora expedida carta de citação pelo correio para a 

parte executada, devendo a mesma realizar o integral pagamento do 

crédito tributário ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

passíveis de penhora. Contudo, devidamente citada, à parte executada 

quedou-se inerte, conforme fl. 24.

Ademais, constata-se que a parte exequente não conseguiu satisfazer o 

seu crédito, motivo pelo qual, pleiteia pela expedição de mandado de 

penhora e avaliação do imóvel acima citado.

Deste modo, DEFIRO o pedido de fl. 61 e, assim, DETERMINO:

1 – EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do bem indicado à fls. 

64/65, sendo que deverá ser lavrado o devido termo conforme determinam 

os artigos 838 e 872 do Código de Processo Civil, devendo tal providência 

ser realizada independentemente do pagamento da diligência.

 2 – Após, INTIME-SE o executado, conforme preceitua o artigo 841 e 

seguintes do CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de 

penhora e avaliação, no prazo de 10 (dez) dias.

 3 - Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

deverá ser intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem 

casados em regime de separação absoluta de bens, nos termos do artigo 

842 do CPC.

4 – Inexistindo impugnação, INTIME-SE o exequente para que se manifeste, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 16 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69488 Nr: 170-88.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Amaral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 Processo nº. 170-88.2016.811.0014 (Código 69488)

VISTOS,

Analisando os autos, verifico que o despacho de fl. 97 não foi 

devidamente cumprido, razão pela qual, DETERMINO a sua efetivação, 

devendo a secretaria solicitar o retorno da Carta Precatória expedida à fl. 

88 para a oitiva da vítima, afim de que se evite o desalinho processual.

Ademais, extrai-se do peditório de fl. 147, que o advogado nomeado para 

o denunciado, renunciou/declinou de sua nomeação, por motivos de foro 

íntimo.

Posto isto, REVOGO a decisão de fl. 138 e, deste modo, NOMEIO o 

advogado THIAGO SOUZA BORGES - OAB/MT - 9.035, como Defensor 

Dativo do acusado, devendo este ser intimado para, em 05 (cinco) dias, 

declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação.

Em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os honorários 

advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a tabela da OAB, 

no valor de 05 (cinco) URH, devendo o mesmo requerer o que entender de 

direito.

Por fim, com o retorno da Carta Precatória expedida à fl. 88, conforme 

supra solicitado, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 17 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62845 Nr: 1081-08.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Dam de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

mat. 1.381.114 - OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1081-8.2013.811.0014 (Código 62845)

VISTO,

 Extrai-se do petitório de fl. 101, o requerimento de renúncia/declínio do 

patrono nomeado ao executado.

Posto isto, REVOGO a decisão de fl. 100 e, deste modo, NOMEIO a 

advogada CRISTINA PORTO PEREIRA – OAB/MT 15009/0, como dativa do 

executado, devendo esta ser intimada para, em 05 (cinco) dias, declinar 

nos autos se aceita a honrosa nomeação.

 Por conseguinte, aceitando o encargo, ficam desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, o valor de 03 (três) URH, devendo a mesma, requerer o 

que entender de direito.

No mais, ATENTE-SE A SECRETARIA ao fiel cumprimento das decisões 

proferidas por esta magistrada, devendo a serventia, proceder à intimação 

da parte executada para que a mesma indique onde está localizado o bem 

penhorado nos autos, conforme já determinado às fls. 96 e 100.

INTIME-SE, pessoalmente, a advogada nomeada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 16 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71031 Nr: 1049-95.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Processo nº. 1049-95.2016.811.0014 (Código 71031)

VISTO,

 REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para a apresentação das 

Razões Recursais, promovendo o regular prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 17 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 10528 Nr: 2194-80.2002.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Carneiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2194-80.2002.811.0014 (Código 10528)

VISTO,

Nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, DEFIRO o pedido retro 

e, consequentemente, DETERMINO a suspensão do feito por 01 (um) ano.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 15 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68135 Nr: 1253-76.2015.811.0014

 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: M. A. V. Miyamoto & Cia Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria da Fazenda Pública Estadual, 

Procuradoria da Fazenda Pública Federal, Procuradoria da Fazenda 

Pública Municipal, Procuradoria da Fazenda Pública Municipal de 

Rondonópolis, Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pela 

UNIÃO haja vista a existência de omissão, contudo, NEGO-LHES 

provimento, de modo que MANTENHO incólume a decisão 

objurgada.Ademais, a fim de evitar tautologismo jurídico, valho-me dos 

argumentos aqui dispensados para INDEFERIR o pedido apresentado pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO às fls. 976. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63884 Nr: 470-21.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esilto Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, visando promover a célere prestação jurisdicional DESTITUO 

o perito outrora nomeado e NOMEIO para a realização do trabalho técnico 

a empresa Forense Lab, cuja intimação deverá ser encaminhada via e-mail 

contato@forenselab.com. Em aceitando o encargo, FIXO os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para 

ciência. INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o 

fizeram, no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico 

no mesmo prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações 

pertinentes.FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da 

perícia médica, e 10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo. Com 

o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, 

OFICIE-SE ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado 

para pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 

541 de 2007 do Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário 

para tanto.Sem prejuízo, DETERMINO, desde logo, que a equipe 

multidisciplinar deste juízo realize estudo psicossocial no núcleo familiar 

que o requerente integra, devendo o respectivo laudo vir aos autos no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17674 Nr: 145-61.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levindo Francisco de Paula Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Bisognin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 VISTO,

De início, tem-se que incabível a realização de buscas de valores e outros 

bens em nome da esposa do executado, pois ainda que haja indícios do 

desvio de patrimônio promovido pelo devedor, a sua cônjuge não integra a 

relação processual.

Registra-se, por pertinente, que as diligências por buscas de bens 

pertencentes ao devedor devem ser realizadas pelo exequente, e não 

transferidas ao juízo.

Logo, INDEFIRO tal requerimento.

Ademais, denota-se que o próprio exequente não promoveu os meios 

necessários ao cumprimento da carta precatória expedida com a 

finalidade de penhora de bens do executado.

Destarte, INTIME-SE o credor para, em cinco (05) dias, promover o regular 

processamento da execução, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69945 Nr: 420-24.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Jaciara/MT, POSTO BOM FIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Partido Popular Socialista, Valdizete Martins 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Vislumbra-se que o pedido de fls. 33 é meramente protelatório, porquanto 

já oficiado anteriormente ao INCRA, sobrevindo, então, a resposta de fls. 

30/31, oportunidade em que foi informada a impossibilidade de apontar a 

exata localização do imóvel.

Deste modo, INDEFIRO o requerimento.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de cinco 

(05) dias, promover os atos necessários ao regular cumprimento da ordem 

deprecada, sob pena de devolução da missiva ao juízo de origem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62179 Nr: 463-63.2013.811.0014

 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: Haldren de Souza Patricio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:/MT - 16.691-A, Marcelo Zaina de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 15935

 Código: 62179

DESPACHO

VISTO,

 Procedidas as diligencias necessárias, arquivem-se os autos com as 

baixas a anotações necessárias.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 15 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79747 Nr: 968-78.2018.811.0014

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, IMAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS, JGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 VISTO,
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 DEFIRO o pedido ministerial de fls. 71v.

Por conseguinte, em atendimento ao Provimento nº 32 do Conselho 

Nacional de Justiça, DESIGNO audiência concentrada para o dia 22 de 

agosto de 2018, às 15h30min (MT).

INTIMEM-SE os genitores do menor e seus respectivos companheiros, o 

Conselho Tutelar, o CREAS e os dirigentes da unidade de acolhimento 

institucional, bem como os terceiros (Sr. Isonel e esposa) e outros 

parentes interessados, pelos meios necessários. Ainda, CIENTIFIQUE-SE o 

parquet.

Sem prejuízo, NOTIFIQUE-SE a advogada nomeada para atuar nos 

interesses dos requeridos para que, em cinco (05) dias, apresente a 

defesa competente, sob pena de destituição.

Por fim, ATENTE-SE, a secretaria, para a colocação das tarjas 

correspondentes na capa dos autos, a fim de resguardar a celeridade 

urgida pelo caso.

Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65606 Nr: 1664-56.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rangel Moretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Rosa de Rezende 

Hoshika - OAB:MT/12.102, Willian Dias Caversan - OAB:17543/O

 Código: 65606

DESPACHO

VISTO,

Aguarde-se o cumprimento das diligências e deferidas no autos em 

apenso de Código 65608.

Assim, depois de cumpridas as diligências dos autos em apenso, 

voltem-me os autos concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 10 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 3657 Nr: 496-10.2000.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Patrício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Código 3657

VISTO,

Ante o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça as fls. 143/144.

DETERMINO ao Sr. Oficial de Justiça que promova nova diligência com 

vistas a perfectibilizar a avaliação do bem imóvel penhorado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 15 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 785 Nr: 75-25.1997.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Garimpeiro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Processo nº 75-25.1997.811.0014 (Código: 785)

VISTO,

Trata-se de execução fiscal em que a FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

pugna seja realizada penhora online, via sistema Bacenjud, nos ativos 

financeiros pertencentes ao executado MERCADO GARIMPEIRO LTDA, 

pessoa Jurídica, CNPJ: 01.050.905/0001-39, até o limite da CDA atualizada, 

no valor de R$ 297.762,09 (duzentos e noventa e sete mil setecentos e 

sessenta e dois reais e nove centavos) conforme cálculos de fl. 328.

 Pois bem.

Analisando o pedido retro, o mesmo não merece deferimento, tendo em 

vista que já houve a reiteração de várias diligências utilizando o sistema 

Bacenjud, sendo todas elas infrutíferas, o que demonstra que não houve 

alteração da situação fática e financeira do executado esse tempo todo.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de fl. 327.

Desta forma, INTIME-SE a fazenda exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT 17 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60227 Nr: 1459-32.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Xavier Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT, Glayton Marcus Meira Nunes - OAB:5.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Não bastasse, no caso dos autos, verifica-se que a edição da Lei 

Municipal precede a determinação para requisição de pagamento, uma vez 

que a primeira data de 02.06.2010, enquanto o segundo foi formalizado em 

19.04.2017 (fls. 312/315).Com essas considerações, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido da municipalidade e DETERMINO o cancelamento 

da requisição de pequeno valor (RPV) de fls. 314/315, com a consequente 

expedição do precatório judicial, o qual deverá ser encaminhado ao 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato 

Grosso.Inobstante, MANTENHO a RPV de fls. 312/313, eis que não 

ultrapassa o limite imposto pela legislação municipal e, diante da inércia da 

municipalidade, que embora transcorrido mais de um (01) ano ainda não 

adimpliu a obrigação, FACULTO à exequente a apresentação de cálculos 

atualizados da dívida, em 15 (quinze) dias, a fim de possibilitar o sequestro 

de valores, por intermédio do sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77921 Nr: 112-17.2018.811.0014

 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): Jane Maria Sanches Lopes Rocha, Município 

de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 Posto isso, com fundamento no art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, REJEITO 

a presente ação de improbidade e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, 

uma vez que clarividente a improcedência da ação.SEM custas e 

honorários advocatícios, eis que a ação foi proposta pelo Ministério 

Público Estadual.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes, em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos 

ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68490 Nr: 1423-48.2015.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 
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DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdS, DPdEdMG, KdSPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 VISTO,

De início, considerando o informado pela Assistente Social da Secretaria 

Municipal de Saúde, OFICIE-SE ao médico psiquiatra Diego Vaccari para 

que, cinco (05) dias, encaminhe aos autos laudo do atual estado de saúde 

mental da requerida MARLY BONIFÁCIO DA SILVA, sob pena de incorrer 

em crime de desobediência.

Se necessário, DILIGENCIE-SE junto à Secretaria Municipal de Saúde a fim 

de levantar os dados necessários para o envio do expediente.

No mais, diante do noticiado pelo Ministério Público Estadual, NOTIFIQUE-SE 

a equipe multidisciplinar do juízo para que, em cinco (05) dias, realize 

estudo psicossocial na residência do genitor da menor, ora requerente, 

com vistas a aferir se esse está obstaculizando o direito de visitas da 

requerida.

Com a juntada do laudo, VISTAS ao parquet.

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63379 Nr: 63-15.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hamilton de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:/MT - 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, de todo conteúso da 

certidão do oficial de justiça a seguir transcrita" Certifico que estou 

devolvendo à secretaria este mandado porque até o momento a parte 

autora Banco do Brasil não depositou o valor da diligência. Estive 

recentemente na região do distrito de Paraíso do Leste e ali fui informado 

de forma segura que a fazenda Fórmula Um fica a 40 km dali, sentido 

Guiratinga. Porém, preciso de condução ou que a parte deposite o valor do 

custeio da diligência, que neste caso é de R$ 454,30 (quatrocentos e 

cinquenta e quatro reais e trinta centavos),(Portaria 029/2015-DF), 

considerando a distância de 100 km da sede da comarca (100 + 100 x 2 + 

54,30), podendo ser recolhida tendo em vista a região SERRA DAS 

ARARAS (não sei exatamente em que região fica a fazenda) Jeova 

Pereira Xavier oficial de justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71705 Nr: 1434-43.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, VPdC, CCRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Augusto Brescovici 

Miragres - OAB:13.047-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certtifico que procedo a remessa dos autos ao setor competente para 

oficiai à carmed observando o contido no petitório retro

Salustiano Cândido Pereiora Filho

Auxiliar Judici´[ario

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30113 Nr: 917-14.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvanira Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPÍNOLA - OAB:15999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:11099/SP, MARCELO ORABONA ANGÉLICO - OAB:SP/ 

94.389, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:11065-A/MT

 Certifico que procedo a intimação da párte autora pára comparecer em 

cartório a fim de retirar a carta de sentença, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30117 Nr: 921-51.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josileide Pereira Rocha.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:15999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:11099/SP, MARCELO ORABONA ANGÉLICO - OAB:SP/ 

94.389, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:11065-A/MT

 Certifico que procedo a intimação da párte autora pára comparecer em 

cartório a fim de retirar a carta de sentença, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71852 Nr: 1525-36.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Lennon Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Processo nº 1525-36.2016.811.0014 (Código 71852)

VISTO,

Cuida-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de JHON LENNON ALVES DE OLIVEIRA, qualificados nos 

autos.

Analisando o feito, verifico que a fl. 43 fora recebida a denúncia, bem 

como, determinada a citação do acusado. Ademais, realizada a citação, o 

mesmo informou não possuir condições para constituir advogado, razão 

pela qual, fora nomeado defensor dativo e, assim, apresentada resposta a 

acusação, conforme fls. 49 e 52/54.

Pois bem.

Por isto posto, DESIGNO a data de 12 de Setembro de 2018, às 14h30min 

(MT) para a realização de 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, cientificando-o da presente audiência.

DEPREQUE-SE, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

DÊ-SE CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 17 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64039 Nr: 588-94.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jober Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denisvaldo Aparecido 

Bulhões - OAB:23863/O

 Processo nº 588-94.2014.811.0014 (Código 64039)

VISTO,
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Cuida-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de JOBER CARDOSO, qualificados nos autos.

Analisando o feito, verifico que a fl. 49 fora recebida a denúncia, bem 

como, determinada a citação do acusado. Ademais, realizada a citação, o 

mesmo informou que possuía advogado, contudo, não soube informar o 

nome, nem endereço, deixando assim de apresentar sua defesa prévia.

Ademais, ante a inércia do denunciado e, em respeito ao princípio do 

contraditório, o Ministério Público Estadual manifestou-se à fl. 59, 

requerendo a nomeação de defensor dativo para o acusado, modo pelo 

qual, fora deferido tal pedido e, assim, nomeado dativo e, por conseguinte, 

apresentada a resposta a acusação, conforme fls. 63/67.

Pois bem.

Por isto posto, não havendo preliminares a serem analisadas, DESIGNO a 

data de 12 de Setembro de 2018, às 14h00min (MT) para a realização de 

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, cientificando-o da presente audiência.

DEPREQUE-SE, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

DÊ-SE CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 17 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-84.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA KAROLINA CAMPOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000281-84.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: TANIA 

KAROLINA CAMPOS DOS SANTOS VISTO, INTIME-SE a parte promovida 

para que apresente a procuração outorgada a Dra. Jennyfer Ferreira 

Bathemarque, OAB/MT n.º 23.259, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de não homologação do acordo realizado no id 14685157. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 20 de agosto de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-20.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO MARCON (EXEQUENTE)

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8009999-20.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: NELSO MARCON EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO, Ante 

o petitório de id. 13419021, INTIME-SE a executada pra manifestar o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 15 de 

agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-08.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BEZERRA DA LUZ (REQUERENTE)

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010209-08.2016.8.11.0014. REQUERENTE: MARIA BEZERRA DA LUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO, INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos a este Juizado 

Especial Cível. Após, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

manifestação, certifique-se, remetendo-se, em seguida, os autos AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu– MT, 16 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010147-41.2011.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA MIRANDA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAGELLA THAYSA CARVALHO (EXECUTADO)

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010147-41.2011.8.11.0014. EXEQUENTE: LAURA CRISTINA MIRANDA 

ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: NAGELLA THAYSA CARVALHO 

VISTO, Considerando a certidão de id 14702710, informando a 

necessidade de constar no despacho o preço vil do imóvel, bem como a 

forma de pagamento, mediante parcelamento em caso de o arrematante 

optar pelo parcelamento. Pois bem. No caso de necessidade da 2ª praça, 

o bem não poderá ser arrematado em lance inferior a 60% (sessenta) por 

cento de seu valor, em respeito ao art. 891 do NCPC. Ademais, com base 

no artigo 895 do Código de Processo Civil, serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação nas seguintes condições: 25% do valor do 

lanço à vista e 75 % restante do referido valor dividido em até 30 parcelas. 

Por fim, consigno que o pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as 

propostas de pagamento parcelado. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 15 de agosto de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000227-21.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

INERVO SIRVAL ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SCIMIT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000227-21.2018.8.11.0014. REQUERENTE: INERVO SIRVAL ALVES 

REQUERIDO: FERNANDO SCIMIT VISTO, Considerando a certidão de id 

14706238, informando a necessidade de constar no despacho o preço vil 

do imóvel, bem como a forma de pagamento, mediante parcelamento em 

caso de o arrematante optar pelo parcelamento. Pois bem. No caso de 

necessidade da 2ª praça, o bem não poderá ser arrematado em lance 

inferior a 60% (sessenta) por cento de seu valor, em respeito ao art. 891 

do NCPC. Ademais, com base no artigo 895 do Código de Processo Civil, 

serão admitidas propostas de parcelamento da arrematação nas seguintes 

condições: 25% do valor do lanço à vista e 75 % restante do referido 

valor dividido em até 30 parcelas. Por fim, consigno que o pagamento à 

vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Poxoréu/MT, 15 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000418-66.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

LEONARDO GOMES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KESLEN DIEGO APARECIDO FERREIRA BORGES (REQUERIDO)

LETICIA GABRIELA APARECIDA PEREIRA FONSECA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELZA FERREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSUE FERREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000418-66.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ANEZIA FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: KESLEN DIEGO APARECIDO FERREIRA BORGES, 

LETICIA GABRIELA APARECIDA PEREIRA FONSECA VISTO, Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO DE COMPRA E VENDA C/C 

COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ANEZIA 

FERNANDES DE SOUZA em face de KESLEN DIEGO APARECIDO 

FERREIRA BORGES e LETICIA GABRIELA APARECIDA PEREIRA FONSECA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Pois bem. De elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim de que o 

magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova o 

impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte 

autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que não é o 

caso dos autos. Isto porque, a autora não juntou aos autos comprovante 

de residência, em seu nome ou em nome de pessoa estranha ao processo 

desde que contudo justifique tal deliberação. Imperioso, portanto, a 

emenda da inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob 

pena de indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante 

idôneo de residência nesta Comarca, ou justificar, mediante a declaração 

necessária, a apresentação daquele em nome de terceira pessoa, sob 

pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

20 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-53.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

REGIANE FIGUEIREDO LAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000296-53.2018.8.11.0014. REQUERENTE: REGIANE FIGUEIREDO LAGO 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A VISTO, 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

e materiais pedido de tutela de urgência, ajuizada por REGIANE 

FIGUEIREDO LAGO em face de UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - 

UNOPAR, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a autora, em 

síntese que no ano de 2007 era aluna do curso de serviço social na 

instituição requerida, e que estudou por 03 (três) semestres na cidade de 

Primavera do Leste/MT, pagando particular, aduz que no 4º semestre, 

trancou o curso devido a licença maternidade. Assevera que em 2009, 

voltou a cursar serviço social só que no polo da cidade Rondonópolis/MT, 

onde ganhou uma bolsa de estudos através do programa PROUNI, informa 

também que não conseguiu o reaproveitamento das matérias já cursadas. 

Aduz ainda que no 8º semestre perdeu a bolsa do PROUNI, devido a 

promovente ter acumulado 04 (quatro) disciplinas por reprovação 

entretanto assevera que os estágios não foram realizados porque não 

fora disponibilizado local para a requerente estagiar, já no ano de 2015, 

pagou parcelas pendentes da negociação e fez a rematrícula do semestre 

para cursar as disciplinas faltantes quais sejam estágio e estatística , 

onde afirma que as matérias foram concluídas e quitadas, mas no sistema 

da requerida consta como se não tivesse sido cursada. Por fim assevera, 

que no ano de 2017, renegociou novamente as pendências apresentadas 

pela requerida, mas mesmo assim a promovida de forma unilateral, causou 

vários empecilhos para a não conclusão do curso, não possibilitando a 

autora utilizar até mesmo do portal do aluno, pois não consta as matérias 

faltantes, desta feita, a autora requer concessão da tutela para que a 

requerida libere o portal do aluno do curso da autora. Com a inicial juntou 

cópia dos documentos pessoais, comprovante de residência e conversas 

de e-mail, bem como outros documentos. Pois bem. De início, é consabido 

que para a concessão da tutela de urgência faz-se imprescindível a 

demonstração da probabilidade do direito pretendido e a comprovação do 

perigo de dano ou risco ao deslinde do feito. Com efeito, das provas 

colacionadas ao feito, verifica-se que os argumentos lançados pela parte 

autora e os documentos juntados aos autos não permitem, ao menos em 

uma análise perfunctória dos autos, a concessão da tutela de urgência 

almejada. Isto porque, ao compulsar os autos, em que pese as alegações 

aventadas pela autora, verifica-se que o imbróglio se arrasta desde o ano 

de 2007, e embora haja elementos que indiquem que a requerida está 

sendo negligente com autora em não disponibilizar o acesso da requerente 

as disciplinas ainda não cursadas, vislumbro que a própria requerente 

também contribuiu de certa forma para a ocorrência dessa via crucis, pois 

a sua desídia em momentos anteriores postergaram a conclusão do curso 

superior, desnaturando, por conseguinte o alegado “fumus boni iuris”. 

Além disso, como narrado, a relação conturbada entre as partes, remonta 

ao ano de 2007, o que por si só, descaracteriza o aventado “periculum in 

mora.” Nesta linha de intelecção, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que ausentes os 

requisitos primordiais para a concessão da liminar almejada, razão pela 

qual INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. DEFIRO, por outro lado, 

a inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da 

Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação, caso assim ainda 

não tenha sido procedido. CITE-SE, com as advertências legais. 

INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, mencionando-se 

inclusive sobre a conveniência de que compareçam acompanhados de 

advogado, bem como acerca da advertência de que a ausência do 

promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do 

promovido revelia, com presunção de veracidade dos fatos inicialmente 

alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, 16 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-44.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARINEUSA ALVES PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000413-44.2018.8.11.0014. REQUERENTE: MARINEUSA ALVES PIRES 

REQUERIDO: CIELO S.A. VISTO, Trata-se de ação de obrigação de fazer 

ajuizada por MARINEUSA ALVES PIRES em face de CIELO S.A, ambos 

qualificados nos autos. Pois bem. De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

ss. do Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque, a autora não juntou aos autos, nenhum documento atual para a 

comprovação do seu endereço residencial. Imperioso, portanto, a emenda 

da inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante 

idôneo de residência nesta Comarca, ou justificar, mediante a declaração 
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necessária, a apresentação daquele em nome de terceira pessoa, sob 

pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

16 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-98.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO VIEIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010052-98.2017.8.11.0014. REQUERENTE: LEONCIO VIEIRA DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. VISTO, 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por LEÔNCIO VIEIRA DA 

SILVA FILHO, contra a sentença retro prolatada, almejando o 

reconhecimento da omissão da referida decisum, bem como seja julgado 

procedente a presente demanda. É o relado do necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Os presentes embargos de declaração merecem ser acolhidos. 

Após melhor análise dos autos, vislumbro que a hipótese em questão 

trata-se de omissão, uma vez que proferido provimento jurisdicional sem 

apreciar o pleito formulado pelo exequente em sua inicial. Analisando a 

decisão embargada constata-se que a sentença de id 12536252, julgou 

improcedente a reclamação pleiteada com base na falta de prova quanto à 

propriedade do veículo, senão vejamos: “Pois muito bem, analisando a 

documentação acostada aos autos, vislumbro que de fato o para-brisa do 

veículo placa OAQ 8204 foi danificado, conforme consta nas fotos anexas 

no Id. 8117035 (dados do incidente), bem como analisando a 

documentação apresentada nos Ids. ns. 7214804; 7214806 e 7214810, 

observo que a parte Requerente não juntou aos autos documentos do 

veículo para demonstrar que o veículo lhe pertence ou pertence a sua 

genitora Julinda A. Vieira, pois o mesmo apenas alega que o veículo 

pertence a sua genitora, não comprovando de fato a propriedade do 

veículo para pleitear o dano sofrido, bem como o ressarcimento, razão 

pela qual cabível o artigo 373, inciso I, do NCPC, ônusda prova incumbe ao 

autor dos fatos constitutivos do seu direito”. Desta feita, analisando a 

decisão embargada vislumbra-se que, de fato, a mesma merece reparo. 

Explico. Com efeito, verifico que a documentação faltante foi anexada com 

o protocolo da inicial conforme se verifica no id 7214838, sendo assim não 

resta outra alternativa a não ser e julgar procedente a presente 

reclamação. Diante do exposto, ACOLHO os presentes embargos 

declaratórios, para sanar a omissão contida na sentença retro prolatada, 

e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE a sentença retro, para 

condenar a promovida em R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), a título 

de danos matérias, com juros de 1% (um) por cento ao mês e corrigido 

monetariamente, desde o desembolso realizado pelo promovente. No mais, 

permanece inalterada a decisum objurgada em seus integrais termos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 07 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-77.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUSA FREITAS (REQUERENTE)

JEFFERSON LIMA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS, CONHECIDO COMO NEGUINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000275-77.2018.8.11.0014. REQUERENTE: MARCELO SOUSA FREITAS 

REQUERIDO: DOUGLAS, CONHECIDO COMO NEGUINHO Vistos, Trata-se 

de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARCELO DE SOUSA FREITAS, em 

face de DOUGLAS PABLO OLIVEIRA MARTINS, ambos devidamente 

qualificadas nos autos. Realizada audiência de conciliação (id 14685626), 

as partes entabularam acordo e estabeleceram que o débito de R$ 900,00 

(novecentos reais) será adimplido pela requerida mediante parcelamento, 

em 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, de R$225,00 (duzentos e 

vinte e cinco reais), sendo a primeira parcela paga no dia 10.09.2018, e as 

demais na mesma data nos meses subsequentes. Vieram-me os autos 

conclusos para deliberação. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes 

litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o ACORDO entabulado no evento nº 14685626, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade processual. Após o 

trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 15 de agosto de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-69.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA OLIVEIRA XAVIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000282-69.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: LETICIA 

OLIVEIRA XAVIER Vistos, Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por A DE 

SOUZA DIAS & DIAS LTDA, representada pela sua proprietária CRISTIANE 

BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS em face de LETÍCIA OLIVEIRA XAVIER, 

ambos devidamente qualificadas nos autos. Realizada audiência de 

conciliação (id 14685066), as partes entabularam acordo e estabeleceram 

que o débito de R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) será 

adimplido pela requerida mediante parcelamento, em 05 (cinco) parcelas 

mensais e sucessivas, de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais), sendo a 

primeira parcela paga no dia 12.09.2018, e as demais na mesma data nos 

meses subsequentes. Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É 

a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo entre as partes litigantes, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as 

partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio nos e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado no evento nº 

14685066, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade 

processual. Após o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 15 de agosto de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-70.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLY ROCHA DE MACÊDO (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 551 de 788



Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000172-70.2018.8.11.0014. Vistos, Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

ajuizada por ROSEMAR ALVES DOS SANTOS PEREIRA em face de ARLY 

ROCHA MACÊDO, ambos devidamente qualificadas nos autos. Realizada 

audiência de conciliação (id 14717714), as partes entabularam acordo e 

estabeleceram que o débito de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) será 

adimplido pelo requerido mediante parcelamento, em 10 (dez) parcelas 

mensais e sucessivas, de R$ 130,00 (cento e trinta reais), sendo a 

primeira parcela paga no dia 10.10.2018, e as demais na mesma data nos 

meses subsequentes. Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É 

a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo entre as partes litigantes, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as 

partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio nos e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado no evento nº 

14717714, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade 

processual. Após o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 15 de agosto de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 50/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 Considerando, mais especificamente, o art. 1°, “a.1” da Portaria acima 

mencionada, no que se refere à Declaração de Parentesco;

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria n.° 34/2018-CNPar, de 07/08/2018, para fazer 

constar a designação da servidora Lucimeyre Agripino de Barros Mariano 

- Técnica Judiciária - Matrícula 4381, para exercer a função de Gestora 

Geral da Comarca de São José do Rio Claro-MT, a partir de 09/08/2018, 

data da publicação da Portaria 34/2018-CNPar no DJE n.° 10312, 

disponibilizado em 08/08/2018 e publicado em 09/08/2018.

TORNAR sem e feito em todos seus termos, a Portaria n.48/2018-CNPar, 

datada de 16/08/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 17 de agosto de 2018

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 51/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 Considerando, mais especificamente, o art. 1°, “a.1” da Portaria acima 

mencionada, no que se refere à Declaração de Parentesco;

 Considerando que a Portaria n.° 34/2018-CNPar de 07/08/2018, revogou a 

designação da servidora Zenaide Silva Venâncio do cargo de Gestora 

Geral, a partir de 07/08/2018.

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora Lucimeyre Agripino de Barros Mariano - Técnica 

Judiciária - Matrícula 4381, para exercer a função de Gestora Geral nos 

dia 07 e 08/08/2018, até a publicação da Portaria no D JE.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 17 de agosto de 2018

Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67241 Nr: 2972-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBYFOL - UBY AGROQUIMICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripar Comércio e Representação de 

Defensivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS REZENDE DE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188.846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:012529-OAB/MT

 Autos nº 2972-02.2016.811.0033

Cód. 67241

Vistos.

Nos termos do artigo 877, do Código de Processo Civil determino a 

lavratura do auto de adjudicação dos imóveis matriculados sob o nº 8632, 

8633, 8634, 8635 e 8636, todos do CRI local, devendo a secretaria cumprir 

exatamente o que disciplina o artigo 877, seus respectivos parágrafos e 

incisos.

Atente-se a parte autora para o disposto no §4º do artigo 876 do Código 

de Processo Civil, que assim prescreve:

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da 

avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

(...)

§ 4o Se o valor do crédito for:

I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de 

imediato a diferença, que ficará à disposição do executado;

II - superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo 

remanescente.

(...)

Realizados os procedimentos acima intime-se o exequente a requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52358 Nr: 1641-87.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN PICININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERALDO KIEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10390-A/MT

 AUTOS: 1641-87.2013.811.0033

CÓDIGO: 52358

EXEQUENTE: MAYCON GLEISON FURLAN PICININ

EXECUTADO: HERALDO KIEFER

SENTENÇA

Vistos,

 Tendo em vista a composição firmada entre as partes, consoante acordo 

de fls. 138, homologo o presente acordo e extingo o feito com resolução 
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de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Levanta-se eventuais penhoras e/ou quaisquer outros atos constritivos 

porventura efetuados nos autos.

Sem custas.

Transitada em julgado pela preclusão lógica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após, arquivem-se.

São José do Rio Claro-MT, 17 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25077 Nr: 2332-43.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORMAT - BORRACHAS DO MATO GROSSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11094/MT, 

JULIANO DIAS CORREA - OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA - OAB:13628/MT

 AUTOS: 2332-43.2009.811.0033

CÓDIGO: 25077

EXEQUENTE: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

EXECUTADO: BORMAT – BORRACHAS DE MATO GROSSO LTDA.

SENTENÇA

Vistos,

 Tendo em vista a composição firmada entre as partes, consoante acordo 

de fls. 155/157, homologo o presente acordo e extingo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Levanta-se eventuais penhoras e/ou quaisquer outros atos constritivos 

porventura efetuados nos autos.

Sem custas.

Transitada em julgado pela preclusão lógica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após, arquivem-se.

São José do Rio Claro-MT, 17 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64761 Nr: 1542-15.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMAO MACENA, SERGIO LUIZ MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, VANIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - OAB:18655

 Autos nº 1542-15.2016.811.0033

Cód. 64761

Vistos.

Intime-se o autor para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo legal.

Após, apresentadas as contrarrazões ou certificado eventual decurso de 

prazo para citado ato processual, remetam-se os autos à superior 

instância com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21967 Nr: 1824-34.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, ANTONIO DONIZETE 

AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORMAT - BORRACHAS DO MATO GROSSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - 

OAB:OAB/MT 20.927, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B/MT, 

RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 AUTOS: 1824-34.2008.811.0033

CÓDIGO: 21967

EXEQUENTE: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA E ANTONIO DONIZETE 

AGUILERA

EXECUTADO: BORMAT – BORRACHAS DE MATO GROSSO LTDA.

SENTENÇA

Vistos,

 Tendo em vista a composição firmada entre as partes, consoante acordo 

de fls. 77/78, homologo o presente acordo e extingo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Levanta-se eventuais penhoras e/ou quaisquer outros atos constritivos 

porventura efetuados nos autos.

Sem custas.

Transitada em julgado pela preclusão lógica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após, arquivem-se.

São José do Rio Claro-MT, 17 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68225 Nr: 3544-55.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shcaira Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 3544-55.2016.811.0033

CÓDIGO: 68225

REQUERENTE: SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

REQUERIDO: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 DESPACHO

 Vistos.

Cite-se o executado, na forma postulada pela exequente à fl. 119.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68190 Nr: 3518-57.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE MORAIS EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3518-57.2016.811.0033

Cód. 68190

Vistos.

Antes de analisar o pleito formulado à fl. 101, determino a intimação da 

parte autora para apresentar cálculo atualizado de seu crédito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após, venham conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31955 Nr: 142-05.2012.811.0033

 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: ANTONIO ALAMINO CACERES, CACILDA CARDOSO 

CASSERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Autos nº 142-05.2012.811.0033

Cód. 31955

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULAS RURAIS 

PIGNORATÍCIAS, HIPOTECÁRIAS E DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C 

REVISIONAL DE DÍVIDA AGRÍCOLA promovida por ANTÔNIO ALAMINO 

CASSERES E CACILDA CARDOSO CASSERES em face de BANCO DO 

BRASIL S/A, todos suficientemente qualificados nos autos.

À fl. 442/443 a parte autora requereu a desistência da ação com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Considerando que a relação processual não triangularizou, não há 

nenhum óbice quanto ao deferimento do pedido de desistência.

 Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 17 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55831 Nr: 1463-07.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1463-07.2014.811.0033

Cód. 55831

Vistos.

Tendo em vista que eventual acolhimento dos embargos opostos implicará 

na modificação da decisão embargada, intimem-se o embargado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, com fundamento no artigo 1023, 

§2º, do Código de Processo Civil.

Após, voltem conclusos para decisão.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72300 Nr: 2302-27.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAOVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CESAR DE CARVALHO 

- OAB:22140/O, GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL - OAB:22.149 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2302-27.2017.811.0033

Cód. 72300

Vistos.

Manifeste-se o exequente sobre a certidão de decurso de prazo do 

executado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3016 Nr: 21-31.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABUR PNEUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ideraldo Carlos Venâncio, EMERECIANO JOSÉ 

VENANCIO FILHO, OSCAR PEREIRA COSTA, IDERALDO LAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO TSUKASSA DE 

MAEDA - OAB:20.912 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 21-31.1999.811.0033

CÓDIGO: 3016

REQUERENTE: JABUR PNEUS S/A

REQUERIDO: IDERALDO CARLOS VENÂNCIO E OUTROS

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se a parte autora para promover o regular andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67687 Nr: 3206-81.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSO FORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA EPP, MOACIR LOQUETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Autos nº 3206-81.2016.811.0033

Cód. 67687

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de 

indeferimento.

Após, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51608 Nr: 788-78.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMAIL DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DIAMANTINO/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMON DE OLIVEIRA 

MARTINS - OAB:14.449/MT

 Autos nº 788-78.2013.811.0033
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Cód. 51608

Vistos.

Solicite-se do perito a designação de data e hora e local para a realização 

da perícia, com a posterior intimação das partes.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 10021 Nr: 1758-93.2004.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LOPES DA CRUZ, HELENA RODRIGUES DA 

CRUZ, MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ, MARCELO RODRIGO LOPES 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO GONÇALVES, CICERO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - OAB:3881/O, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:9.993-B/MT, VIVIAN CARLA DOS SANTOS 

ZUCCHETTO - OAB:5258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE ROCHA - 

OAB:4.198, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT

 PROCESSO: 1758-93.2004.811.0033

CÓDIGO: 10021

REQUERENTE: PEDRO LOPES DA CRUZ E OUTROS

REQUERIDO: JÚLIO GONÇALVES E CÍCERO CARVALHO

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se a parte autora para promover o regular andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32981 Nr: 1170-08.2012.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA VAREIRO WATANABE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1170-08.2012.811.0033

Cód. 32981

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida por BANCO 

BRADESCO S/A em desfavor de EDINA VAREIRO WATANABE SANTOS, 

todos suficientemente qualificados nos autos.

A parte autora foi regularmente intimada à fl. 55, para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, dar andamento ao feito, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Entrementes, decorrido o prazo da intimação, o autor não promoveu o 

regular andamento do feito, sendo caso, portanto, de adotar-se a 

providência prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu os atos e diligências 

que lhe competiam, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 17 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22440 Nr: 2304-12.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:12.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE ACOSTA SILVA - 

OAB:23963/O

 PROCESSO: 2304-12.2008.811.0033

CÓDIGO: 22440

REQUERENTE: PETROLUZ DISTRIBUIDORA S/A

REQUERIDO: LEINA MARIA LEMES DA SILVA

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se a parte autora para promover o regular andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58258 Nr: 282-34.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SUSSUMU TAKAHASHI, LUISA MATUE 

MIYABARA TAKAHASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22.135-B/MT

 Autos nº 282-34.2015.811.0033

Cód. 58258

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de 

indeferimento.

Após, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64367 Nr: 1334-31.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1334-31.2016.811.0033

Cód. 64367

Vistos.

Intime-se o exequente a promover o regular prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64508 Nr: 1421-84.2016.811.0033
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 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES VENANCIO, NELI GEHLEM VENENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

MARCOS DOS ANJOS SILVA, SÉRGIO CHRUSCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1421-84.2016.811.0033

Cód. 64508

Vistos.

Intime-se a parte autora para promover a juntada dos documentos 

previstos no inciso I, alíneas “f”, “g”, “h” e “i”, do artigo 2º, da Resolução 

001/2018-INTERMAT, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, oficie-se ao INTERMAT requisitando certidão para fins de 

usucapião, instruindo o ofício com a petição e inicial e os documentos que 

a instruíram, consignando prazo de 10 (dez) dias para resposta.

Cumpridas tais determinações, dê-se vistas à Fazenda Pública Estadual, 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 286 Nr: 79-73.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERNESTO STELLA, MANOEL 

RAIMUNDO DE JESUS, LUZIA TIMIDATI STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODIVALDO JOSÉ DE MATOS - 

OAB:4900/MS

 Autos nº 79-73.1995.811.0033

Cód. 286

Vistos.

Indefiro o pedido formulado às fls. 199, eis que não compete ao Judiciário 

diligenciar em favor da parte exequente.

 Desta forma, concedo o prazo de 10 (dez) dias, para que a autora 

promova os atos e diligências que lhe compete, levantando as 

informações necessárias ao regular andamento do feito, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 514 Nr: 192-90.1996.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DORACIO MENDES 

- OAB:136.709/SP, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066/SP, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Autos nº 192-90.1996.811.0033

Cód. 514

Vistos.

Concedo o prazo pretendido pelo exequente.

Decorrido referido prazo, certifique-se e intime-se para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízos, anote-se o necessário quanto ao procurador do 

exequente.

Após, conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76006 Nr: 3767-71.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNDB, CMN, CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHANYLEYNE FURLAN SORTI - 

OAB:23741/O

 Autos nº 3767-71.2017.811.0033

Cód. 76006

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento, visando oitiva da testemunha 

MILTON ALVES DA SILVA, para o dia _06_/_02_/2019, às _13_:_30_ 

horas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 16 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21797 Nr: 1641-63.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Outrossim, verifica-se que a própria autarquia requerida, em sede de 

contestação, declara que a autora possui diversos vínculos 

empregatícios, conforme CNIS apresentado às fls. 177/183, sendo esta 

caracterizada como “comerciário” nos benefícios de auxílio doença e no 

próprio benefício de aposentadoria por idade.Neste passo, uma vez que o 

benefício de aposentadoria por idade concedido à autora 

administrativamente possui ramo de atividade diverso daquele alegado 

nestes autos, não há que se falar em reconhecimento das parcelas 

supostamente devidas desde o ajuizamento da ação.Diante disso, medida 

impositiva se torna a EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de 

mérito, já que configurada, de forma plena, a ausência de interesse 

processual da parte autora, eis que acolhido o pedido administrativo da 

aposentadoria por idade rural como ramo de atividade “comerciário”.Com 

essas considerações, DECLARO O PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.Sem custas ou condenações de honorários da parte 

adversa, visto que a autora é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se o processo com as 

anotações e baixas devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51151 Nr: 288-12.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da penhora online realizada 

às fls. 30/31 e, no prazo legal, apresente impugnação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52554 Nr: 1886-98.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CABRAL DOS SANTOS, RODRIGO DA 

SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Excelentíssimo advogado da parte autora para que se 

manifeste, no prazo legal, acerca da correspondencia devolvida pelos 

CORREIOS, com a informação "não existe o número".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54622 Nr: 466-24.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA 

FRANCO - OAB:17.916/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, ERLY DE SOUZA LIMA - OAB:14946/0-MT, FERNANDA 

MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

indicar bens penhoráveis do executado no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29074 Nr: 2953-06.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B/MT

 Visto.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência.

Ainda, a parte exequente deverá requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18686 Nr: 458-91.2007.811.0033

 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: CLAUDINEY GODOY DE MORAES, NEUSA GODOY, 

LEONILDA GODOY, ARLINDO GODOY FILHO, JANETE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - OAB:3.920/MT

 Visto.

Renove-se a intimação da parte autora para impulsionar o feito, em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65006 Nr: 1639-15.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ANGELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente às fls. 72/73, para 

determinação de constrição judicial, por meio do Sistema Renajud, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais veículos em 

nome dos executados, vez que citados, não liquidaram, tampouco 

ofertaram bens para liquidar o débito, e a penhora eletrônica restou 

infrutífera.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Em havendo bloqueio de veículos pelo Renajud, intime-se o devedor a 

apresentá-los à penhora, indicando sua localização, no prazo de 05 

(cinco) dias, com as advertências constantes no art. 774, inciso V e 

parágrafo único do CPC.

b) Não havendo bloqueio, intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do 

credor para que, em 10 (dez) dias, manifeste-se sobre o incluso resultado 

do Sistema Renajud.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64694 Nr: 1495-41.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES ALVES, CELSO 

MAURICIO BRAGANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 81, para 

determinação de constrição judicial, por meio do Sistema Renajud, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais veículos em 

nome dos executados, vez que citados, não liquidaram, tampouco 

ofertaram bens para liquidar o débito, e a penhora eletrônica restou 

infrutífera.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para que, em 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre o incluso resultado negativo do Sistema 

Renajud.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65005 Nr: 1638-30.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA, RAFAEL 

CUNHA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 77, para 

determinação de constrição judicial, por meio do Sistema Renajud, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais veículos em 

nome dos executados, vez que citados, não liquidaram, tampouco 
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ofertaram bens para liquidar o débito, e a penhora eletrônica restou 

infrutífera.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o advogado do credor para, em 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema Renajud.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64500 Nr: 1414-92.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA EDINEIA BERTE ME, GLÁUCIA 

EDINÉIA BERTÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente às fls. 91/92, para 

determinação de constrição judicial, por meio do sistema RENAJUD, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais veículos em 

nome das executadas, vez que citadas (fl. 67), não liquidaram, tampouco 

ofertaram bens para liquidar o débito, e a penhora eletrônica restou 

infrutífera.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Anote-se que as intimações da parte exequente deverão ser realizadas 

na pessoa do advogado Dr. André Assis Rosa, conforme postulado à fl. 

92.

 b) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para que, em 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre o incluso resultado negativo do Sistema 

Renajud.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27268 Nr: 1142-11.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FERREIRA DE SOUZA, JAIR FERREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente de fl. 57, para 

determinação de constrição judicial pelo sistema RENAJUD dos bens 

móveis registrados no CNPJ/CPF do(s) executado(s), porquanto, embora 

citado, até a presente data, não quitou o débito exequendo e a penhora 

eletrônica restou infrutífera.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre o teor da presente decisão e resultado do obtido via 

sistema RENAJUD (anexo);

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64613 Nr: 1466-88.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. Considerando que o executado não foi localizado 

até o momento, conforme se verifica autos, e que o atual entendimento 

jurisprudencial admite a figura do "arresto online", defiro o pedido do 

exequente, de fls. 104/105, por entender que tal medida poderá facilitar o 

deslinde do feito e até mesmo a localização do devedor.3. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)Intime-se, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o incluso resultado (negativo) do Sistema Bancenjud, 

requerendo o que entender de direito.b)Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66802 Nr: 2739-05.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente 

à fl. 79, para determinação de constrição judicial, por meio dos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora de 

eventuais veículos, além de cópia das últimas declarações de imposto de 

renda do executado, vez que citado, não liquidou, tampouco ofertou bens 

para liquidar o débito.Quanto ao requerimento de buscas pelo sistema 

InfoJud, em que pese não terem esgotados os meios possíveis para 

apurar a situação econômico-financeira do executado, é admitido o uso 

dos meios disponibilizados para satisfazer o crédito do exequente. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial:2. Cumpra a Secretaria Judiciária 

as seguintes providências:a)Intime-se o devedor a apresentar à penhora 

os bens constantes do incluso resultado Renajud, indicando sua 

localização, no prazo de 05 (cinco) dias, com as advertências constantes 

no art. 774, inciso V e parágrafo único do CPC.b)Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o incluso 

resultado do Sistema Infojud e Renajud, requerendo o que entender de 

direito.c)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64773 Nr: 1549-07.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BARBOSA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 97, para 

determinação de constrição judicial, por meio do sistema BACENJUD, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais contas e 

aplicações financeiras em nome do executado Luciano Barbosa de Melo, 

em cumprimento ao artigo 523, § 3º, do Código de Processo Civil, bem 

como atendendo a ordem de preferência inscrita no artigo 835, inciso I, do 

referido diploma legal.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Proceda-se com as alterações no sistema e capa dos autos, devendo 

constar “Execução de Título Judicial”, além da denominação das partes 

como sendo “exequente” e “executado”, conforme já determinado na 

sentença de fls. 82/83v e decisões de fls. 88 e 95.

b) Anote-se que as intimações da parte exequente deverão ser realizadas 

na pessoa do advogado Dr. André Assis Rosa, conforme postulado à fl. 

97 verso.

 c) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do exequente para que, em 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre o incluso resultado negativo do BacenJud.

d) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza
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 Cod. Proc.: 3840 Nr: 702-30.2001.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CAMPOS, NAIR BARBOSA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Vistos em correição.1. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente à fl. 

188 [INFOJUD]3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor 

sobre o inteiro teor desta decisão e também para manifestar sobre a 

petição de fls. 170/171, sobre o incluso resultado (negativo) do sistema 

Infojud, e indicar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão, conforme inteligência do art. 580 da CNGC – 

Judicial.b)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55176 Nr: 928-78.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIWOOD RESIDUOS E MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido formulado pelo exequente à fl. 52/53 [ofício à Delegacia 

da Receita Federal solicitando cópia das últimas declarações de imposto 

de renda do executado], pois em que pese não terem esgotados os meios 

possíveis para apurar a situação econômico-financeira do executado, 

restou inexitosa a determinação de constrição judicial pelo Sistema 

Renajud (fl.51).

Ademais, tal medida evita a morosidade e ineficácia da prestação 

jurisdicional, porquanto o feito executivo se arrasta desde 10/04/2014.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema Infojud, requerendo o 

que entender de direito;

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64844 Nr: 1585-49.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS DA COSTA, SIDNEIA DA SILVA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição).3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados 

constituídos, sobre o inteiro teor da presente decisão e também para 

indicar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão, conforme inteligência do art. 580 da CNGC – 

Judicial.b)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70539 Nr: 1412-88.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE CABOS DE VASSOURA RIO 

CLARO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente 

à fl. 68, para determinação de constrição judicial, por meio dos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora de 

eventuais veículos, além de cópia das últimas declarações de imposto de 

renda do executado, vez que citado, não liquidou, tampouco ofertou bens 

para liquidar o débito.Quanto ao requerimento de buscas pelo sistema 

InfoJud, em que pese não terem esgotados os meios possíveis para 

apurar a situação econômico-financeira do executado, é admitido o uso 

dos meios disponibilizados para satisfazer o crédito do exequente.Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial.2. Cumpra a Secretaria as 

seguintes providências:a)Intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema 

Infojud e Renajud, requerendo o que entender de direito;b)Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66427 Nr: 2556-34.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE SOUZA BITENCOURT, CARLA 

CAMILA XAVIER DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente à fl. 

103 [pesquisa sistema INFOJUD], porque, para além de frustrada a citação 

dos devedores nos endereços constantes no título executado, restou 

insuficiente/ineficaz a penhora eletrônica por meio do sistema Bacenjud de 

fls. 104/109. Ademais, tal medida poderá facilitar o deslinde do feito e até 

mesmo a localização dos devedores2. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências:a)Intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o incluso resultado negativo do 

Sistema Infojud, bem como para atualizar o endereço dos executados, sob 

pena de extinção.b)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 12530 Nr: 1845-15.2005.811.0033

 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): RUBENS SOBREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente 

à fl. 125, para determinação de constrição judicial, por meio dos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora de 

eventuais veículos, além de cópia das últimas declarações de imposto de 

renda do executado, vez que citado, não liquidou, tampouco ofertou bens 

para liquidar o débito.Saliento que, não obstante as buscas já realizadas, 

conforme se verifica às fls. 80/83, a penhora não restou efetivada, sendo 

que a execução se arrasta há mais de dez anos, razão pela qual justifico 

a realização de nova pesquisa de bens em nome do executado. Quanto ao 

requerimento de buscas pelo sistema InfoJud, em que pese não terem 

esgotados os meios possíveis para apurar a situação 

econômico-financeira do executado, é admitido o uso dos meios 

disponibilizados para satisfazer o crédito do exequente.2. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)Intime-se, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) do Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o incluso resultado dos Sistemas Renajud e Infojud, 

requerendo o que entender de direito;b)Arquivem-se, em pasta própria, as 
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declarações de ajuste anual do executado, intimando-se o exequente e 

certificando-se a ocorrência, a teor do art. 477, da CNGC.c) Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8873 Nr: 641-67.2004.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR SAMBUGARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença movida pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Odair Sambugari, visando o recebimento dos valores 

referentes a honorários advocatícios, no valor de R$ 7.200,29 (sete mil 

duzentos reais e vinte e nove centavos) (fls. 104/107).

Às fls. 153, postula o exequente o bloqueio de valores pelo Sistema 

BacenJud, apresentando cálculo atualizado referente à CDA nº 202/98-A, 

no valor de R$ 107.024,90 (cento e sete mil vinte e quatro reais e noventa 

centavos).

Considerando o equívoco por parte do exequente, bem como o lapso 

temporal desde a última atualização do débito, o qual ocorreu em 

26.10.2011 (fl. 108), determino a intimação do exequente para que traga 

aos autos planilha atualizada da dívida.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

aos autos planilha atualizada da dívida referente a estes autos, decorrente 

de cumprimento de sentença visando recebimento de honorários 

advocatícios.

b) Após, conclusos para análise do pedido de fl. 153.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25649 Nr: 2881-53.2009.811.0033

 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: YUQUIO HIRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA, ANTONIO 

LUIZ VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - 

OAB:268677/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54904 Nr: 704-43.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESIO RENATO SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA - OAB:17224/RS

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para, reconhecendo em parte o excesso de execução, determinar o 

abatimento dos valores comprovadamente pagos (comprovantes de fls. 

25/32, a exceção do constante na parte superior da fl. 25) do montante da 

execução.Condeno o Embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, porque o Embargado sucumbiu em parte mínima, hipótese em 

que a parte adversa, no caso o Embargante, responde por inteiro pelas 

verbas sucumbenciais, a teor do artigo 86, parágrafo único, do CPC. 

Condeno o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono do Embargado, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, a teor do artigo 85, § 2º, do CPC.Transitada esta em julgado, 

translade-se cópia desta para os autos da execução, desapensando-se 

e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na 

distribuição.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-64.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA CASTAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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: redesignar Audiência de Conciliação para o dia 05 de outubro de 2018 

, às 13:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-12.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

KEVELLYN HONORATA DE SOUSA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

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: redesignar Audiência de Conciliação para o dia 05 de outubro de 2018 

, às 13:20 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-49.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA CASTAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

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: designo Audiência de Conciliação para o dia 05 de outubro de 2018 , 

às 13:40 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-19.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

DAIANA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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: designo Audiência de Conciliação para o dia 05 de outubro de 2018 , 

às 14:20 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-04.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:
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RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

DAIANA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

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: designo Audiência de Conciliação para o dia 05 de outubro de 2018 , 

às 14:40 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-92.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG (ADVOGADO(A))

POSTO DE MOLAS SANTA MARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DELMAR THEVES (REQUERIDO)

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 05 de outubro de 2018, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000412-02.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA MARIANO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO N: 1000412-02.2018.8.11.0033 EXEQUENTE : JOSE MARIA 

MARIANO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência 

do feito, conforme Id. 14422760. Registra-se que resta desnecessário a 

concordância do autor com o pedido de desistência, nos termos do 

enunciado n. 90 do Fonaje. Desta feita, homologo a desistência da ação e 

extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José do Rio Claro/MT, 9 de agosto 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-15.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO RUIZ MARTINS (REQUERENTE)

DIEGO LUCAS GASQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000200-15.2017.8.11.0033 AUTOR: LEONILDO RUIZ 

MARTINS REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A. DECISÃO Vistos, Recebo a 

retificação do recurso interposto no Id. 12073 272. Intime-se o recorrido 

para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar contrarrazões. 

Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 

25 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 13057 Nr: 642-96.2007.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT, JOSUÉ SILVA MARINHO - OAB:MT 12423-A, 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:MT/6.882

 Vistos.

Considerando o Curso de Formação Continuada para Magistrado – CFC, 

sobre o tema “Audiência de Custódia” ofertado pela ESMAGIS/MT – Escola 

Superior da Magistratura de Mato Grosso, que irá se realizar no período de 

20 e 21 de agosto do respectivo ano em Cuiabá/MT, REDESIGNO o 

julgamento anteriormente marcado nestes autos para o dia 04 de outubro 

de 2018, às 08h00min (horário de Cuiabá).

Intimem-se o Ministério Público, a defesa técnica, o réu, eventuais 

testemunhas e jurados pessoalmente.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22167 Nr: 2425-21.2010.811.0049

 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: ARISTIDES DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN BUCAR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA RIBEIRO E 

SOUZA MOLEIRINHO - OAB:94281/MG, EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:8463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARY MARA BORGES LEÃO 

BUCAR - OAB:31298/GO, Ronie Crisostomo de França - OAB:12270, 

VALTER DA SILVA COSTA - OAB:9704/MT

 Vistos.

Considerando o Curso de Formação Continuada para Magistrado – CFC, 

sobre o tema “Audiência de Custódia” ofertado pela ESMAGIS/MT – Escola 

Superior da Magistratura de Mato Grosso, que irá se realizar no período de 

20 e 21 de agosto do respectivo ano em Cuiabá/MT, REDESIGNO a 

audiência anteriormente designada para o dia 02 de outubro de 2018, às 

15h30min (horário de Cuiabá).

Cancele-se a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63529 Nr: 3160-10.2017.811.0049

 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: SEVERINO AMÉRICO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 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 ao trabalhador Severino Américo Pinheiro com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber 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 13/12/2017 - (fl. 23), 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 63 anos. Suma para implantação: Severino 

Américo Pinheiro, brasileiro, solteiro, lavrador, RG n.° 29033748 SSP/MT, 

CPF n.° 711.193.071 - 12, nascido em 21/03/1955, natural de Currais 

Novos/RN, filho de Pedro Américo Pinheiro e Maria Rosenda Pinheiro, 

residente e domiciliado no lote rural s/n do Assentamento Projeto 
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Promissão, Vila Rica - MT; aposentadoria rural por idade; um 

salário-mínimo, com abono anual, a partir do requerimento administrativo 

feito em 13/12/2017. Correção monetária pelos índices previstos no 

manual de orientação de procedimentos para cálculos na Justiça Federal, 

a incidir, até o efetivo pagamento, uma única vez, desde o momento em 

que cada prestação se tornou devida. Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 16646 Nr: 2005-84.2008.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACYR FIRMINO, LÉIA PLASTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILSON ANTONIO FUZETI, TANIA EMÍLIA 

MARQUES MOTA FUZETI, PAULO FUZETTI, FRANCISCA LIMA SAMPAIO 

FUZZETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/MT, DARCY RIBEIRO - OAB:4314-A/MT, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP, JOSE CARLOS 

GONÇALVES - OAB:56.846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIELA KENSY KUSIACK - 

OAB:18.479-B/MT, CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - OAB:8239-B, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, Sabrina Motta 

Fuzeti - OAB:OAB/PR 54.928, WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - 

OAB:18.393-O

 Vistos.

Trata-se de Ação de execução hipotecária interposta por Jacyr Firmino em 

face de Milton Antônio Fuzeti, Tânia Emilia Marques Motta Fuzeti, Paulo 

Fuzeti e Francisca Fuzeti, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 294/296 juntou-se acordo extrajudicial celebrado entre as partes, 

pugnando pela homologação do acordo e suspensão da execução até 

cumprimento integral do acordo, o que então ensejaria na extinção do 

feito.

A parte executada juntou às fls. 320, comprovante de terem cumprido 

integralmente o acordo, requerendo o arquivamento da ação, tendo a parte 

exequente ratificado tal informação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Considerando que as parte são capazes e transacionaram, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado na petição de fls. 294/296, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63703 Nr: 43-74.2018.811.0049

 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: JOÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso 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 ao trabalhador João Ferreira da Silva com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber 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 24/03/2016 - (fl. 17), 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 62 anos. Suma para implantação: João Ferreira 

da Silva, brasileiro, casado, lavrador, RG n.° 581461 SSP/GO, CPF n.° 

168.706.621 – 34, nascido em 10/03/1956, natural de Ivolandia/GO, filho de 

Geraldinho Moreira da Silva e Antonia ferreira da Silva, residente e 

domiciliado no Sitio Modelo do Assentamento Santo Antônio do Beleza, 

Zona Rural, Município Vila Rica - MT; aposentadoria rural por idade; um 

salário-mínimo, com abono anual, a partir do requerimento administrativo 

feito em 24/03/2016. Correção monetária pelos índices previstos no 

manual de orientação de procedimentos para cálculos na Justiça Federal, 

a incidir, até o efetivo pagamento, uma única vez, desde o momento em 

que cada prestação se tornou devida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62451 Nr: 2495-91.2017.811.0049

 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: IRENI MARIA CALIXTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 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 Ireni Maria Calixto 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 30/05/2017 - (fl. 25), 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 56 anos. Suma para implantação: Ireni Maria 

Calixto, brasileira, casada, rurícola, RG n° 3388382-5565006 SSP/GO, CPF 

n° 003.718.881-07, nascida em 05/02/1962, natural de Rubiataba/GO, filha 

de Antonio Jose de Melo e Maria Lucinda de Jesus, domiciliada no Projeto 

de Assentamento Reunidas I, Sitio Bom Jesus, Zona Rural, município Vila 

Rica – MT; aposentadoria rural por idade; um salário-mínimo, com abono 

anual, a partir do requerimento administrativo feito em 30/05/2017. 

Correção monetária pelos índices previstos no manual de orientação de 

procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65671 Nr: 1353-18.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁSSIO SOUSA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Posto isso, acolhendo o parecer ministerial, indefiro o pedido de 

revogação da prisão do investigado Cássio Sousa de Almeida formulado 

às fls. 90/96.Por fim, Apresentada a resposta à acusação (fls. 88/89), 

verifico não haver questão incidental a ser analisada.Não sendo caso de 
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absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o recebimento da 

denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

setembro de 2018, às 17h30min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara desta 

Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião em 

que se procederá à oitiva das vítimas, das testemunhas e, ao final, 

realizar-se-á o interrogatório do acusado.Justifico ser esta a primeira data 

livre na pauta de audiências desta Comarca.As provas serão produzidas 

em uma só audiência, de forma que aquelas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias serão indeferidas.Os esclarecimentos dos 

peritos, caso necessário, dependerão de prévio requerimento das 

partes.Estando o réu preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em 

outra comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca 

(s), expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do 

CPP, intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 

do STJ).Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na 

forma do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.Intimem-se o Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50702 Nr: 1153-16.2015.811.0049

 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 SILVA DE CARVALHO, PAULO 

JUNIOR DOS SANTOS PINTO, JULIERME PAULO DE LIMA, JADSON 

ROBERTO DOS SANTOS PINTO, OSVALDO JOSÉ RODRIGUES, HÉLIO 

JÚNIOR BARROS DA SILVA, NILSON FELIX DE PAIVA, JAILTON DOS 

SANTOS PINTO, PAULO DE CASTRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B, GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-A/MT, MARIA ARLENE PESSOA COSTA - OAB:15.201-MT, 

VALTER DA SILVA COSTA - OAB:9704/MT

 Vistos.

Considerando a devolução da carta precatória de diligência negativa às 

fls. 467/471, bem como, a petição apresentada às fls. 472/474, abra-se 

vista ao Ministério Público Estadual, para que se manifeste, requerendo o 

que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49485 Nr: 592-89.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLESIO DE SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Vistos.

Tendo em vista a juntada da missiva onde consta o interrogatório do 

acusado (fls. 102/105).

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23756 Nr: 965-62.2011.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDE PEREIRA MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor da 

acusada Rosenilde Pereira Machado da Silva, imputando-lhe a prática do 

crime previsto no art. 121, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A decisão de pronúncia (fls. 177/179) encontra-se preclusa (fls. 189).

Assim sendo, abra-se vista às partes para que manifestem, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 422 do CPP, 

apresentando rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligências.

Após, voltem os autos conclusos para deliberações na forma do artigo 

423 do Código de Processo Penal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54890 Nr: 1408-37.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ALVES BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que às fls. 121 o Parquet postulou pela 

desistência da oitiva da testemunha Raimundo Vieira Costa, frente a 

diversas diligências negativas em prol de sua intimação.

No entanto, observo que a defesa técnica também arrolou a testemunha 

Raimundo Vieira Costa, conforme se extrai de fls. 81/82.

Deste modo, intime-se a defesa para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste informando se possui interesse na oitiva da testemunha 

supracitada, bem como, requeira o que entender de direito.

 Após, volva-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61479 Nr: 1958-95.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON DE SOUZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.795-MT

 Vistos.

Considerando a informação de que a mídia contendo a gravação do 

interrogatório do acusado encontra-se danificada (fls. 165), a 

impossibilidade de realizar o backup da audiência de instrução (fls. 169), 

bem como, a decisão, às fls. 171, determinando que seja realizado novo 

interrogatório do réu.

Ademais, tendo em vista que o acusado encontra-se recolhido na 

Penitenciária Major MP Zuzi Alves, comarca de Água Boa/MT.

Expeça-se Carta Precatória à comarca de Água Boa/MT, para que seja 

realizado novo interrogatório do acusado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60439 Nr: 1407-18.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DOS SANTOS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apresentada a resposta à acusação (fls. 61/62), verifico não haver 

questão incidental a ser analisada.

O Parquet se manifestou às fls. 64, declarando que o acusado faz jus ao 

benefício da suspensão condicional do processo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 563 de 788



Portanto, designo audiência para oferecimento do benefício da suspensão 

condicional do processo ao denunciado a ser realizada no dia 03 de 

outubro de 2018, às 13h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55478 Nr: 1718-43.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDRIANO DE SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O

 Vistos.

Apresentada a resposta à acusação (fls. 47), verifico não haver questão 

incidental a ser analisada.

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o 

recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02 de outubro de 2018, às 17h00min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião 

em que se procederá à oitiva das testemunhas e, ao final, realizar-se-ão o 

interrogatório do acusado.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em outra 

comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 

intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61603 Nr: 2037-74.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21455-A/MT

 Vistos.

Apresentada a resposta à acusação (fls. 63/65), verifico não haver 

questão incidental a ser analisada.

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o 

recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02 de outubro de 2018, às 16h00min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião 

em que se procederá à oitiva das testemunhas e, ao final, realizar-se-ão o 

interrogatório do acusado.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em outra 

comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 

intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64460 Nr: 542-58.2018.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

Trata-se de Carta Precatória advinda do Juízo da Comarca de 

Jaguariaíva/PR, com a finalidade de proceder à inquirição da vítima Liane 

da Silva.

Assim, para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o 

dia 13 de junho de 2018, às 13h00min.

Sendo a testemunha policial militar, requisite-se na forma do art. 221, §2º, 

do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o competente mandado 

de intimação e comunique-se na forma do art. 221, §3º, do CPP, caso 

contrário, intime-se a testemunha no endereço declinado na precatória.

Informe-se o juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

para que proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273 

do STJ.

Cientifique-se o MP, e quem de direito.

Cumpra-se a ordem deprecada, nos termos da CNGC.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000270-47.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Tendo em vista que 

o endereço do requerente declinado na inicial, é na cidade de cidade São 

José do Xingu/MT, pertencente à comarca de Porto Alegre do Norte/MT, 

nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar o patrono do requerente para proceder o 

protocolo dos autos na referida comarca, uma vez que os mesmos serão 

arquivados, após a devida intimação. VILA RICA, 20 de agosto de 2018. 

MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) VILA RICA, 

20 de agosto de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL
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Processo Número: 1000041-87.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SIDNEI LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA 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 12 de setembro de 2018 , às 9 horas (MT). VILA 

RICA, 20 de agosto de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-62.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Certifico que compulsando os autos, verifiquei que os presentes 

autos foram distribuídos em duplicidade com os autos nº 

1000270.47.2018.811.0049, onde já foi proferido Ato Ordinatório 

informando que a competência para apreciar o feito pertence à comarca 

de Porto Alegre do Norte/MT. O referido é verde. Vila Rica, 20 de agosto 

de 2018

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA 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 12 de setembro de 2018 , às 9:30 horas (MT). VILA 

RICA, 20 de agosto de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 033/2018/DF

O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o CONTRATO n. 20/2018 – CIA 

0019446-79.2018.8.11.0000, com o objeto da contratação de empresa 

que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva 

(visita periódica) e corretiva (eventuais);

 CONSIDERANDO que a empresa M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E 

PRESTADORA DE SERVIÇOS ME, solicitou suspensão do expediente no 

dia 21/08/2018, para troca de Padrão da Unidade Consumidora: 25-7,

 R E S O L V E:

S U S P E N D E R o expediente do Foro Judicial desta Comarca de Alto 

Garças - MT., no dia 21/08/2018, em virtude da referida troca, bem como 

os prazos processuais que vencerem nestas datas ficam prorrogados 

para o próximo dia útil, que será quarta-feira 22/08/2018.

 As medidas consideradas urgentes, consoantes na CNGC serão 

mantidas na forma de plantão judiciário por servidores lotados na 

Secretaria da Vara Única/Juizado Especial, devendo o plantonista 

permanecer no atendimento pelo telefone celular (66) 9.9959-4264,

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à OAB, Defensoria Pública, 

Ministério Público e Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e Presidência do 

Tribunal de Justiça.

Alto Garças, 20 de agosto de 2018. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO-Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47763 Nr: 833-37.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ilário Santos da Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 IMPULSIONO os autos à defesa, para que se manifeste no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56208 Nr: 1106-79.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME, Silvio 

Kiyoshi Tiyoda, José Valdir Follmann, Elesangela Lima de Oliveira Tiyoda, 

DULZI BONHART FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 27.09.2018 às 09:30 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56202 Nr: 1104-12.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 26.09.2018 às 17:30 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56373 Nr: 1131-92.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOELSON ALVES DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO MORALES LTDA, 

ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM SAMARITANO DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 26.09.2018 às 10:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56181 Nr: 1100-72.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim da Silva Castro, CELIO DA SILVA CASTRO, 

MARCILENE DA SILVA CASTRO, LUCIANO DA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 26.09.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55655 Nr: 949-09.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT, Câmara 

Municipal de Alto Garças, Banco do Brasil S/A, LOTERICA GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 26.09.2018 às 08:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55655 Nr: 949-09.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT, Câmara 

Municipal de Alto Garças, Banco do Brasil S/A, LOTERICA GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, proposta por MÁRCIA MARIA DE SOUZA 

em face de MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT, BANCO DO BRASIL S/A E 

LOTÉRICA GARÇA, ambos qualificados nos autos.I – DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA Tendo em vista as informações de hipossuficiência da parte, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.II – DOS REQUISITOS 

DA PETIÇÃO DA INICIALO art. 319 do NCPC dispõe quais são os requisitos 

da petição inicial, desta forma vejo que os mesmos encontram-se 

presentes.III– DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Tendo em vista a 

instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes autos, nos termos 

do art. 334 do Novo Código de Processo Civil e diante da manifestação de 

interesse na auto composição da parte requerente remeto o presente feito 

ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se fazerem 

presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.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 NCPC.Cite-se a parte requerida e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhada de 

seus respectivos advogados.Ao ser citada, a parte ré deverá ser 

cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação em 10 (dez) dias.Havendo 

acordo, volvam-me conclusos para deliberações.Às providências. 

Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56373 Nr: 1131-92.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOELSON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO MORALES LTDA, 

ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM SAMARITANO DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL O art. 319 do CPC dispõe quais 

são os requisitos da petição inicial, desta forma vejo que os mesmos 

encontram-se presentes.II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇATendo em vista 

as informações de hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o pedido de 

gratu idade da just iça,  ressalvada a poss ib i l idade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.III – DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o 

objeto dos presentes autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de 

Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às 

partes e seus advogados a se fazerem presentes na Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.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 NCPC.Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes 

para que compareçam à audiência acompanhada de seus respectivos 

advogados.Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para apresentação de contestação, 

com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos 

para deliberações. A presente decisão vale como citação e intimação dos 

requeridos. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56181 Nr: 1100-72.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim da Silva Castro, CELIO DA SILVA CASTRO, 

MARCILENE DA SILVA CASTRO, LUCIANO DA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL O art. 319 do CPC dispõe quais 
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são os requisitos da petição inicial, desta forma vejo que os mesmos 

encontram-se presentes.II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇATendo em vista 

as informações de hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o pedido de 

gratu idade da just iça,  ressalvada a poss ib i l idade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.III – DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o 

objeto dos presentes autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de 

Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às 

partes e seus advogados a se fazerem presentes na Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.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 NCPC.Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes 

para que compareçam à audiência acompanhada de seus respectivos 

advogados.Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para apresentação de contestação, 

com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos 

para deliberações. A presente decisão vale como citação e intimação do 

requerido. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56202 Nr: 1104-12.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 56202

DECISÃO/MANDADO DE CITAÇÃO E PAGAMENTO

Vistos etc.

 Cuida-se de ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, em 

desfavor de GUIDO SCHMIDT.

Narra a inicial que em 18/01/2016 o autor celebrou com o réu Contrato de 

Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física (anexo), e foi contratada a 

operação nº 863.014.640 BB CRÉDITO RENOVAÇÃO, objeto desta 

demanda.

Que referida operação foi contratada para renovação, em um único 

contrato, dos empréstimos mantidos pela ré junto ao Banco autor. E, ainda, 

teve por finalidade disponibilizar um novo crédito, no valor de R$ 83.326,93 

(oitenta e três mil trezentos e vinte e seis reais e noventa e três 

centavos). Sendo o valor do troco de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e 

quinhentos reais).

Em contrapartida, o réu assumiu o encargo de pagar o valor do 

financiamento em 60 (sessenta) prestações. No entanto, a obrigação foi 

descumprida, ocorrendo o vencimento antecipado/extraordinário da 

operação, em razão da inadimplência.

Alega ainda que em razão do atraso no pagamento do débito, a dívida 

atual do réu atinge o montante de R$ 114.705,76 (cento e quatorze mil 

setecentos e cinco reias e setenta e seis centavos).

Aduz ainda que depois de reiteradas tentativas de composição 

extrajudicial, não restou alternativa ao senão a busca pelo pálio do Poder 

Jurisdicional.

Houve o pagamento de custas e taxa judiciária.

 É o relatório. Decido.

I – DA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes 

autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados 

a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

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 NCPC.

Cite-se a requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhada de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada para efetuar o pagamento 

do débito e os honorários advocatícios de 5% do valor da causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias, expedindo o respectivo mandado (art. 701 do CPC), 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo acima descrito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à 

parte autora para manifestação em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, tornem-me conclusos para deliberações.

 II – DO PARCELAMENTO

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, os executados 

poderão requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês.

Caso os executados proponham o parcelamento, intime-se o exequente 

para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos descritos no 

art. 916 do NCPC.

Após, conclusos para apreciação do requerimento.

Destaco que enquanto não apreciado o requerimento, os executados 

deverão depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu 

levantamento.

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam as partes intimadas de que deverão manter os seus endereços 

atualizados, ainda que a modificação seja temporária, presumindo-se 

válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos (art. 274, 

§ único do NCPC).

Em busca da celeridade processual e em atenção ao art. 188 do NCPC, 

serve a presente decisão como mandado de citação que vai 

acompanhado da inicial.

 Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56265 Nr: 1109-34.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME, Silvio 

Kiyoshi Tiyoda, José Valdir Follmann, Elesangela Lima de Oliveira Tiyoda, 

DULZI BONHART FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 28.09.2018 às 08:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56265 Nr: 1109-34.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME, Silvio 

Kiyoshi Tiyoda, José Valdir Follmann, Elesangela Lima de Oliveira Tiyoda, 
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DULZI BONHART FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhada de seus respectivos advogados.Ao ser citada, a 

parte ré deverá ser cientificada para efetuar o pagamento do débito e os 

honorários advocatícios de 5% do valor da causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, expedindo o respectivo mandado (art. 701 do CPC), cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo acima descrito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 10 (dez) dias.Havendo acordo, tornem-me conclusos para 

deliberações. II – DO PARCELAMENTONo prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, os executados poderão requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês.Caso os executados 

proponham o parcelamento, intime-se o exequente para manifestar-se 

sobre o preenchimento dos pressupostos descritos no art. 916 do 

NCPC.Após, conclusos para apreciação do requerimento.Destaco que 

enquanto não apreciado o requerimento, os executados deverão depositar 

as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento.III – DAS 

DISPOSIÇÕES FINAISFicam as partes intimadas de que deverão manter os 

seus endereços atualizados, ainda que a modificação seja temporária, 

presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos 

autos (art. 274, § único do NCPC).Em busca da celeridade processual e 

em atenção ao art. 188 do NCPC, serve a presente decisão como 

mandado de citação que vai acompanhado da inicial. Cumpra-se.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56208 Nr: 1106-79.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME, Silvio 

Kiyoshi Tiyoda, José Valdir Follmann, Elesangela Lima de Oliveira Tiyoda, 

DULZI BONHART FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhada de seus respectivos advogados.Ao ser citada, a 

parte ré deverá ser cientificada para efetuar o pagamento do débito e os 

honorários advocatícios de 5% do valor da causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, expedindo o respectivo mandado (art. 701 do CPC), cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo acima descrito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 10 (dez) dias.Havendo acordo, tornem-me conclusos para 

deliberações. II – DO PARCELAMENTONo prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, os executados poderão requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês.Caso os executados 

proponham o parcelamento, intime-se o exequente para manifestar-se 

sobre o preenchimento dos pressupostos descritos no art. 916 do 

NCPC.Após, conclusos para apreciação do requerimento.Destaco que 

enquanto não apreciado o requerimento, os executados deverão depositar 

as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento.III – DAS 

DISPOSIÇÕES FINAISFicam as partes intimadas de que deverão manter os 

seus endereços atualizados, ainda que a modificação seja temporária, 

presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos 

autos (art. 274, § único do NCPC).Em busca da celeridade processual e 

em atenção ao art. 188 do NCPC, serve a presente decisão como 

mandado de citação que vai acompanhado da inicial. Cumpra-se.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22046 Nr: 858-83.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Cesar Mercado Baca, Lauri Cavalheiro 

Ajala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela - 

OAB:Mat. 100184, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 Cód. nº 22046

SENTENÇA

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

face de ROBERTO CESAR MERCADO BACA e LAURI CAVALHEIRO 

AJALA pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2°, incisos I, 

II e V, c/c art. 29 do Código Penal, porque:

No dia 07 de outubro de 2011, por volta das 14h45min, na avenida Macário 

Subtil de Oliveira, centro, nesta Cidade e Comarca de Alto Taquari, agindo 

em conjunto, mediante ameaça de causar mal injusto e grave exercida com 

emprego de arma de fogo apreendida (fls.28), teriam subtraído para si um 

celular Marca Motorola, de valor aproximado R$ 400,00, uma corrente de 

ouro com pingente, avaliada em R$ 7.000,00, uma cártula de crédito no 

valor de R$ 170,00 e a importância de R$ 30.765,00 em moeda corrente, 

tudo conforme auto de apreensão de (fls.28/32 e 52/53).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Recebida a denúncia em 26/11/2011 (fls.75).

Com as informações que o réu Lauri atribuiu a si falsa identidade, a 

denúncia foi aditada (fls.85/87), em decisão de (fls.88) foi recebido o 

aditamento da denúncia para retificar o nome do réu LAURI CAVALHEIRO 

AJALA, permanecendo inalterados os demais itens da peça acusatória.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa prévia 

(fls.189-verso).

Realizada audiência na data de 02/05/2012, foi revogada a prisão 

preventiva dos réus.

 Durante a instrução processual foram ouvidas as vítimas e duas 

testemunhas.

 Os acusados não foram interrogados, pois conforme certidões de 

(fls.500 e 511) não foram localizados, mesmo advertidos da obrigação de 

manter seu endereço atualizado, estes não a cumpriram.

Em seguida, o Ministério Público apresentou memoriais escritos e insistiu 

na condenação, nos exatos termos da denúncia, bem como pugnou pela 

decretação da revelia e pela prisão preventiva dos réus.

 A Defesa, por sua vez, postulou pela desclassificação para o crime de 

furto qualificado, ou alternativamente, pela fixação da pena no mínimo 

legal.

É o relatório

 DECIDO

I – DA REVELIA

 Considerando-se que é obrigação dos réus manterem seu endereço 

atualizado, nos termos do art.367, do CPP, DECRETO A REVELIA dos réus 

ROBERTO CESAR MERCADO BACA e LAURI CAVALHEIRO AJALA.

Em relação ao crime de roubo, observo que a materialidade restou 

comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Entrega, Exame de 

Eficiência de Arma de Fogo, Termo de Apreensão, Termo de Avaliação, e 

pelas oitivas das vítimas e testemunhas tanto na fase policial quanto na 

fase judicial. As declarações das vítimas são firmes no sentido de que 

tiveram um celular Marca Motorola, de valor aproximado R$ 400,00, uma 

corrente de ouro com pingente, avaliada em R$ 7.000,00, uma cártula de 

crédito no valor de R$ 170,00 e a importância de R$ 30.765,00 em moeda 
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corrente, subtraídos mediante grave ameaça exercida com emprego de 

arma de fogo.

Igualmente, em relação à autoria, verifico que não há dúvidas quanto à 

execução do crime pelos acusados.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima ADHA KEROLAINE DE SOUZA MACIEL foi 

categórica em afirmar que no dia dos fatos teve um celular Marca 

Motorola, uma corrente de ouro com pingente, uma cártula de crédito no 

valor de R$ 170,00 e a importância de R$ 30.765,00 em moeda corrente, 

bens de propriedade sua e de seu esposo, subtraídas pelos acusados, os 

quais lhe ameaçaram com o emprego de uma arma de fogo, melhor 

descrita às (fls.28).

As testemunhas, bem como a vítima GREGÓRIO TOLENTINO MORETTI DE 

ALMEIDA ouvidas em juízo, confirmaram a versão apresentada pela vítima 

ADHA.

 Por esta razão, não se sustenta a tese da defesa de desclassificação 

para o crime de furto, pois, conforme visto acima, a subtração ocorreu 

mediante grave ameaça às vítimas.

Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – 

RECURSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA 

INIMPUTABILIDADE DO AGENTE – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE 

PROVA DEMONSTRAM A AUTODETERMINAÇÃO DO APELANTE – 2) 

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CIRCUNSTANCIADO PARA O CRIME DE 

FURTO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA VIOLÊNCIA E GRAVE 

AMEAÇA EMPREGADA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3) Os Tribunais 

Superiores já firmaram entendimento de que é dispensável a posse mansa 

e pacífica para a consumação dos crimes contra o patrimônio, com fulcro 

na teoria da amotio, segundo a qual se considera consumado o crime de 

roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda 

que haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime 

saia da esfera de vigilância da vítima. (TJMT – Ap 113355/2017, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018).

Ao ser ouvido na fase policial, o acusado LAURI confessou a prática do 

delito.

 Já o réu ROBERTO na fase policial reservou-se o direito de permanecer 

em silêncio.

Igualmente, não obstante a oportunidade constitucional dada aos réus de 

se defenderem em juízo, estes optaram pelo caminho da revelia.

Ademais, no transcurso da instrução processual, não foi apresentada em 

juízo versão plausível capaz de abalar todo o restante do conjunto 

probatório e refutar os fatos narrados na denúncia.

Ressalto ainda, que é pacífico o entendimento sobre a desnecessidade de 

perícia em arma de fogo para a aplicação da majorante do emprego desta, 

em referida conduta.

 Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DA 

MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. 

DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. 

COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP N. 961.863/RS). 

MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO 

JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE MANTIDA. REEXAME DE 

PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS 

DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL - 

CP. PEDIDO PREJUDICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese 

de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve 

ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, 

considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito 

para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A 

Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o 

entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de 

arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando 

comprovada sua utilização por outros meios de prova. No caso em 

apreço, as instâncias ordinárias concluíram pela incidência da majorante 

em razão da prova oral colhida nos autos (depoimento das vítimas), que 

foram enfáticas e unânimes quanto à utilização de arma de fogo, o que 

afasta a necessidade de apreensão e perícia da arma. 3. A jurisprudência 

desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a configuração da 

majorante de restrição da liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima 

deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob 

pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos. 

Precedentes. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base 

nas provas dos autos, concluíram pela incidência da causa de aumento de 

pena, sobretudo porque as vítimas permaneceram subjugadas por mais de 

2 (duas) horas e também foram trancadas em um quarto, tempo relevante 

e mais que o suficiente para a consumação do crime, não havendo como 

se afastar a majorante, haja vista ser necessário o reexame aprofundado 

de provas, inviável em sede de habeas corpus. 4. Inalterada a dosimetria 

da pena aplicada aos pacientes, fica prejudicado o pedido de 

abrandamento do regime prisional, porquanto, estabelecida a reprimenda 

corporal em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial 

fechado é o adequado, consoante disciplina o art. 33, § 2º, a, do Código 

Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 428.617/SP, Rel. Ministro JOEL 

ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 

01/08/2018).

Destarte, impõe-se a condenação dos acusados em relação ao crime de 

roubo imputado nos exatos termos da denúncia.

 Das majorantes do crime de roubo

 Em relação à majorante prevista no inciso I do artigo 157 do Código Penal, 

observo que há elemento sólido no sentido de evidenciar a utilização de 

uma arma de fogo, tornando desnecessária a realização de perícia, em 

decorrência de sua natural potencialidade lesiva, bem como a utilização 

deste artefato importa na capacidade de impor maior temor à vítima e 

diminuir sua capacidade de resistência.

 Igualmente, no que diz respeito à majorante prevista no inciso II do artigo 

157 do Código Penal, verifico que durante a instrução processual as 

testemunhas e as vítimas foram uníssonas em afirmar que eram dois os 

executores do assalto, fato este inclusive confessado na fase policial pelo 

réu LAURI. Logo, a incidência da majorante de concurso de pessoas deve 

ser aplicada.

 Da mesma sorte, à majorante prevista no inciso V do artigo 157 do Código 

Penal, deve ser aplicada, tendo em vista que durante a instrução 

processual as vítimas foram uniformes em afirmar que ficaram pelo menos 

1h30min. em poder dos executores do assalto, fato este confirmado pelas 

testemunhas ouvidas, tanto na fase policial quanto em juízo.

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para 

condenar os acusados ROBERTO CESAR MERCADO BACA e LAURI 

CAVALHEIRO AJALA, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, 

incisos I, II e V, do Código Penal.

 Atento aos princípios constitucionais e às diretrizes do artigo 59 do 

Código Penal passo à dosimetria da pena.

 1. Pena do réu ROBERTO CESAR MERCADO BACA

Na primeira fase verifico culpabilidade elevada, capaz de elevar a pena 

acima do mínimo legal, pois as vítimas relataram que vivenciaram 

momentos de extremo terror, ficando sob a mira de arma de fogo dos réus 

durante toda a empreitada criminosa, inclusive, havendo troca de tiros e 

perseguição policial. Tais fatos demonstram conduta que extrapola o tipo 

normal do crime de roubo. Não há elementos técnicos nos autos capazes 

de verificar a personalidade do réu. É reincidente, porém, tal circunstância 

será valorada na segunda fase de aplicação da pena. A existência de 

mais de 8 ações penais (fls.525/528), relativas a crimes de roubo e 

violência contra mulher, demonstram péssima conduta social, pois indica 

que o réu sobrevive às custas da prática de delitos. Por fim, não há 

provas de que as vítimas tenham contribuído para a prática do crime. 

Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias 

de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

 Na segunda fase de aplicação da pena não há circunstância atenuante, 

entretanto, verifico a ocorrência da circunstância agravante da 

reincidência, uma vez que o acusado cometeu novo crime depois de 

transitada em julgado sentença que o condenou por crime anterior (Autos 

001.06.054291-9 – 1ª Vara Criminal de Campo Grande/MS e Autos 

001.07.004849-6 – 2ª Vara Criminal de Campo Grande/MS – fls.525), 

elevando-se a pena em 8 (oito) meses, passando-a ao patamar de 7(sete) 

anos 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e ao 

pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

 Na terceira fase não existe causa de diminuição de pena a ser apreciada. 

Por sua vez, incidem três causas de aumento, quais sejam, o emprego de 

arma (inciso I), concurso de agentes (inciso II) e a restrição da liberdade 

das vítimas (inciso V).

 Sobre a presença de mais de uma causa de aumento de pena no crime de 

roubo três correntes se formaram a respeito, vejamos: a primeira entende 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 569 de 788



que uma das majorantes deve servir para a aplicação do percentual de 

aumento previsto pelo § 2º do artigo 157 e as demais devem ser 

consideradas para efeito de fixação da pena-base; a segunda corrente 

entende que o número de majorantes existentes é que permite o aumento 

mínimo de um terço indo em direção ao aumento máximo de metade; a 

terceira entende que a existência de mais de uma causa de aumento por si 

só não significa a elevação necessária da pena. Nesse ponto, filio-me a 

terceira corrente, uma vez que o que deve ser considerado é a gravidade 

das causas de aumento e não a sua quantidade.

 Aliás, esse tem sido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

 A presença de três majorantes no crime de roubo (emprego de arma de 

fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima) não é causa 

obrigatória de majoração da punição em percentual acima do mínimo 

previsto, a menos que seja constatada a existência de circunstâncias que 

indiquem a necessidade da exasperação, o que não se deu na espécie. 

Precedentes desta Corte. HC 97374/SP Habeas Corpus 2007/0305388-7 - 

Ministra Laurita Vaz – Quinta Turma – j. 06/03/2008.

 Diante disso, considerando o emprego de arma, o concurso de duas ou 

mais pessoas e a restrição da liberdade das vítimas, aumento a pena em 

1/3 (um terço), passando-a para o patamar de 9 anos 10 meses e 16 dias 

de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa.

 Assim, fica o acusado ROBERTO CESAR MERCADO BACA 

definitivamente condenado à pena de 9 (nove) anos 10 (dez) meses e 16 

(dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) 

dias-multa.

 Ante a falta de informações sobre a situação financeira do acusado, fixo 

o valor do dia multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato.

 Em relação ao regime inicial, com fulcro no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código 

Penal, diante da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

estabeleço o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento de pena.

 DECRETO a prisão preventiva do acusado, uma vez que restou 

demonstrada a gravidade em concreto do delito, especialmente pelo 

depoimento das vítimas, que relataram que ficaram sob a mira de arma de 

fogo dos réus durante toda a empreitada criminosa. Restou demonstrada 

ainda a periculosidade do agente e sua propensão à prática de crimes, 

ante a existência de condenações criminais com trânsito em julgado e 

ações penais em andamento.

 Diante da prática de crime com grave ameaça, da existência de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis e da pena aplicada ser superior a 4 

anos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos bem como deixo de conceder a suspensão condicional da pena.

 2. Pena do réu LAURI CAVALHEIRO AJALA

 Na primeira fase verifico culpabilidade elevada, capaz de elevar a pena 

acima do mínimo legal, pois as vítimas relataram que vivenciaram 

momentos de extremo terror, ficando sob a mira de arma de fogo dos réus 

durante toda a empreitada criminosa, inclusive, havendo troca de tiros e 

perseguição policial. Tais fatos demonstram conduta que extrapola o tipo 

normal do crime de roubo. Não há elementos técnicos nos autos capazes 

de verificar a personalidade do réu. É reincidente, porém, tal circunstância 

será valorada na segunda fase de aplicação da pena. A existência de 

mais de 5 ações penais (fls.529/530), relativas a crimes de roubo, 

demonstram péssima conduta social, pois indica que o réu sobrevive às 

custas da prática de delitos. Por fim, não há provas de que as vítimas 

tenham contribuído para a prática do crime. Assim, fixo a pena-base em 6 

(seis) anos 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento 

de 14 (quatorze) dias-multa.

 Na segunda fase verifico a existência da circunstância atenuante da 

confissão. Contudo, diante do disposto no art. 67 do Código Penal, em 

razão do concurso existente, e por ser preponderante, aplico somente a 

agravante da reincidência, uma vez que o acusado cometeu novo crime 

depois de transitada em julgado sentença que o condenou por crime 

anterior (Autos 2306-88.2005.811.0064 – 2ª Vara Criminal de 

Rondonópolis/MT e Autos 001.02.006415-0 – 2ª Vara Criminal de Campo 

Grande/MS – fls.529), elevando-se a pena em 8 (oito) meses, passando-a 

ao patamar de 7(sete) anos 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de 

reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

 Na terceira fase não existe causa de diminuição de pena a ser apreciada. 

Por sua vez, incidem três causas de aumento, quais sejam, o emprego de 

arma (inciso I), concurso de agentes (inciso II) e a restrição da liberdade 

das vítimas (inciso V).

 Sobre a presença de mais de uma causa de aumento de pena no crime de 

roubo três correntes se formaram a respeito, vejamos: a primeira entende 

que uma das majorantes deve servir para a aplicação do percentual de 

aumento previsto pelo § 2º do artigo 157 e as demais devem ser 

consideradas para efeito de fixação da pena-base; a segunda corrente 

entende que o número de majorantes existentes é que permite o aumento 

mínimo de um terço indo em direção ao aumento máximo de metade; a 

terceira entende que a existência de mais de uma causa de aumento por si 

só não significa a elevação necessária da pena. Nesse ponto, filio-me a 

terceira corrente, uma vez que o que deve ser considerado é a gravidade 

das causas de aumento e não a sua quantidade.

 Aliás, esse tem sido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

 A presença de três majorantes no crime de roubo (emprego de arma de 

fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima) não é causa 

obrigatória de majoração da punição em percentual acima do mínimo 

previsto, a menos que seja constatada a existência de circunstâncias que 

indiquem a necessidade da exasperação, o que não se deu na espécie. 

Precedentes desta Corte. HC 97374/SP Habeas Corpus 2007/0305388-7 - 

Ministra Laurita Vaz – Quinta Turma – j. 06/03/2008.

 Diante disso, considerando o emprego de arma, o concurso de duas ou 

mais pessoas e a restrição da liberdade das vítimas, aumento a pena em 

1/3 (um terço), passando-a para o patamar de 9 anos 10 meses e 16 dias 

de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa.

 Assim, fica o acusado LAURI CAVALHEIRO AJALA definitivamente 

condenado à pena de 9 (nove) anos 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) 

dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

 Ante a falta de informações sobre a situação financeira do acusado, fixo 

o valor do dia multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato.

 Em relação ao regime inicial, com fulcro no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código 

Penal, diante da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

estabeleço o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento de pena.

 DECRETO a prisão preventiva do acusado, uma vez que restou 

demonstrada a gravidade em concreto do delito, especialmente pelo 

depoimento das vítimas, que relataram que ficaram sob a mira de arma de 

fogo dos réus durante toda a empreitada criminosa. Restou demonstrada 

ainda a periculosidade do agente e sua propensão à prática de crimes, 

ante a existência de condenações criminais com trânsito em julgado e 

ações penais em andamento, bem como informações de que este é 

foragido do sistema prisional deste Estado.

 Diante da prática de crime com grave ameaça, da existência de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis e da pena aplicada ser superior a 4 

anos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos bem como deixo de conceder a suspensão condicional da pena.

 Disposições finais

EXPEÇA-SE MANDADO de PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos réus.

Considerando a revelia dos réus expeça-se edital de intimação da 

sentença.

Tendo em vista a existência no processo de arma e munições (fls.29), 

encaminhe-as ao Comando do Exército para destruição ou doação aos 

órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, nos termos do art. 

25 da Lei n. 10.826/03.

Certificado o trânsito em julgado:

 I – Expeça-se Guia de Execução Definitiva;

 II – Procedam-se as comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, 

e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação;

III – Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos apreendidos 

sem destinação na sentença, e, em caso positivo remeter os autos 

conclusos para a devida destinação;

 IV – Após, remetam-se os autos ao “16 - Arquivo Definitivo”.

 Deixo de condenar os réus no pagamento das custas processuais, por 

serem presumidamente hipossuficientes, na forma da lei.

 Arbitro honorários advocatícios ao Dr. Roadam Jhonei de Paula Leal 

OAB/MT 14.398 nomeado para a defesa dos réus em juízo no importe de 2 

(duas) URH, a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso.

P.I.

Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31481 Nr: 1019-25.2013.811.0092
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Eduardo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31481

Despacho

Diante da certidão de fls. 53, intime-se, pessoalmente, o requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento das diligências do 

oficial de justiça.

 Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35011 Nr: 678-28.2015.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank Internacional Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Gilberto Jair 

Kohlrausch, Loiva Ana Kohlrausch Kok, Guilherme Kok, Romeo 

Kohlrausch, CRISTA MARLENE KOHLRAUSH, Helber Henrique Irgang, 

Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Daniela Turchetti Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lucio de 

Lima - OAB:206.727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005 A - MT, Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:6.005A/MT

 CHAMO O FEITO À ORDEM.

Reavaliando a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 

1009096-15.2018.8.11.0000 (fls. 571-573), verifico que o efeito 

suspensivo concedido pelo e. relator do recurso referiu-se apenas à 

decisão que havia alterado o valor mínimo de arrematação em 2ª praça 

(70% do valor da avaliação) (fls. 533-534), nada mencionando quanto ao 

normal prosseguimento dos atos expropriatórios.

Por tal razão, tratando-se de erro material, REVOGO de ofício a decisão de 

fl. 575 e mantenho designada a 2ª praça, que será regulada pelas regras 

constantes do edital, ou seja, considerando-se preço vil os lances 

inferiores ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da 

avaliação.

 Intimem-se as partes e o leiloeiro com URGÊNCIA.

Após, aguarde-se a realização da 2ª praça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3366 Nr: 256-39.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIGRAN-FERT. VALE DO RIO GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilor Nelson Briancini, IVO NELSON BRIANCINI, 

José Carlos Briancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENALDO RESENDE LUCIANO - 

OAB:8.617-GO, Fabiano Miguel Hueb - OAB:82554/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Cód. nº 3366

 SENTENÇA

Trata-se de Execução proposta por FERTIGRAN-FERT LTDA, em face de 

ILOR NELSON BRIANCINI e outros, todos qualificados nos autos.

Às (fls.376), a parte autora foi intimada para, no prazo de 5 dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Em certidão de (fls.377), foi certificado que até a presente data o autor 

não deu andamento no feito.

É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas pelo autor.

P.I.

Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22898 Nr: 612-53.2012.811.0092

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleikson Nabuco Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antônio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308- A MT

 Cód. nº 22898

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO impetrada por 

GLEIKSON NABUCO COSTA em face de BANCO BRADESCO S/A, todos 

qualificados nos autos.

Às (fls.102), foi determinada a intimação pessoal do autor para, no prazo 

de 10 (dez) dias, constituir novo patrono para dar prosseguimento no 

feito.

Expedida intimação, esta retornou (fls.105) com informação de que o autor 

não reside mais no endereço informado nos autos.

 É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, diligenciando para informar seu novo endereço, 

mantendo-se inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação desta, com considerável lapso temporal, fato este que 

caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.

Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30025 Nr: 866-26.2012.811.0092

 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: BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP, José Martins - OAB:84.314/SP, Márcio Frederico 

Arruda Montenegro - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 30025
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SENTENÇA

Trata-se de Ação de Ação de BUSCA e APREENSÃO proposta por PCG 

BRASIL, em face de DONIZETE FRANCISCO DA SILVA, todos qualificados 

nos autos.

A parte autora peticionou (fls.67), requerendo a desistência do feito.

Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a intimação da parte requerida ante a ausência de 

chamamento inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas pelo autor.

P.I.

Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20886 Nr: 1028-89.2010.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Prado de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Rosa de Souza, Manoel Nogueira 

Neto, Manoel Nascimento Elias, Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Vilar Oliveira Dala 

Déa - OAB:22382/A-MT

 Cód. nº 20886

 DECISÃO

 Acolho o pleito de (fls.107/108) visando mera correção material da 

sentença de (fls.103/106), com fulcro no artigo 494, I, do CPC.

 Assim, por tratar-se de mero erro material determino sua correção tão 

somente para alterar o seguinte ponto:

 Onde se lê: “A parte emendou a inicial incluindo no polo passivo a pessoa 

de Manoel Nascimento Elias, bem como coligindo aos autos memorial 

descritivo do imóvel.”(fls.103)

 Leia-se: A parte emendou a inicial incluindo no polo passivo a pessoa de 

MANOEL MASCIMIANO ELIAS, bem como coligindo aos autos memorial 

descritivo do imóvel.(fls.103)

 PERMANECENDO-SE inalterados os demais termos da sentença de 

(fls.103/106).

 P.I.

 Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33442 Nr: 1114-21.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRdS, Ediane Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33442

DECISÃO

Intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22299 Nr: 16-69.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás, Elias Legeski Monegate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 22299

 DECISÃO

Considerando o resultado negativo da praça, intime-se o exequente para, 

no prazo de 5 dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

 Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3201 Nr: 633-10.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solorrico Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MANOEL DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorival Marcolino Claro - 

OAB:5236/MT

 (Código 3201)

Despacho

Defiro o pedido de fl. 253.

Proceda-se aos atos necessários à transferência dos valores 

bloqueados, conforme requerido às fls. 249 e 253.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga o 

cálculo atualizado de seu crédito, descontados os valores que serão 

transferidos e requeria o que entender de direito.

Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34751 Nr: 529-32.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22253 Nr: 1065-82.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Briancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Código 22253

Sentença

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte exequente, 

alegando omissão na sentença de fls. 51, com relação ao arbitramento 

dos honorários advocatícios a serem suportados pelo executado.

 É o relatório.

DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:
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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.

(...)

Realmente, analisando os autos, verifico que houve equívoco na sentença 

de fls. 51, haja vista que a execução foi extinta pelo pagamento do débito 

exequendo, portanto, reconhecida a procedência do pedido inicial, sendo 

necessário assim a condenação do executado no pagamento dos 

honorários advocatícios em favor do exequente, razão pela qual impõe-se 

o acolhimento dos embargos para o fim de suprir a omissão apontada.

ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de declaração para 

eliminar a omissão e modificar a sentença embargada, nos seguintes 

termos:

“...

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, bem como o artigo 156 do Código Tributário Nacional, julgo 

extinto o processo com julgamento do mérito, uma vez satisfeita a dívida 

pelo devedor, condenando a parte executada no pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as notações de 

estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32454 Nr: 335-66.2014.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Ibrantina de Oliveira Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Elias Pereira dos 

Santos - OAB:6181/MS, Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049/O-MT

 Código: 32454

Despacho

Intime-se a parte exequente, para, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, 

manifesta-se no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, tendo em 

vista que o prazo requerido às fls. 106 já transcorreu.

Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14930 Nr: 475-81.2006.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Menezes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP, Tanise Cristina Tortorelli - OAB:215084/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691 MT

 Código: 14930

DECISÃO

Trata-se de Execução de Sentença por quantia certa intentada em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Houve impugnação dos cálculos pela Autarquia (fls. 165/179).

Em seguida, a parte exequente concordou com os valores apresentados 

pelo executado.

Assim, homologo os valores apresentados pelo executado (fls.165/179).

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Com a juntada do comprovante de depósito nos autos, retornem 

conclusos.

 Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21961 Nr: 773-97.2011.811.0092

 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: Sebastião Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia de Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075-A/MT, Silvano Amélio Marques - OAB:31.741/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 21961

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

(Aposentadoria por Invalidez) movida por Sebastião Martins Pereira em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados.

 Às fls. 118, foi determinado a intimação da parte autora para, no prazo de 

30 dias dar entrada no pedido administrativo, sob pena de extinção.

Todavia, conforme certidão de fl. 119, decorreu o prazo legal sem 

manifestação da parte requerente.

Destarte, nota-se que até o momento a parte requerente mantem-se inerte, 

transcorrendo quase 1 (um) ano sem dar prosseguimento ao feito.

É o sucinto relato. Decido.

No presente caso verifica-se que a parte autora não se manifestou no 

prosseguimento do feito, mesmo devidamente intimado na pessoa de seu 

advogado.

Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora da demanda, com considerável lapso 

temporal. Fato este que cabalmente caracteriza demasiada desídia no 

prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários advocatícios pela requerente, ficando 

suspensa a obrigação por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 11385 Nr: 805-49.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORIO BERNARDINO DE LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Cassemiro de Souza - 

OAB:22568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Henrique Assis Nunes - 

OAB:

 Código: 11385

SENTENÇA

Considerando a satisfação da obrigação, conforme (fls.186/187) julgo 

extinta a execução, nos termos do art.924, II do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.

Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19364 Nr: 1383-70.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio Moura da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 19364

Diante dos resultados negativos das hastas públicas realizadas, intime-se 

a parte exequente, para no prazo de 10 dias, manifesta-se no 

prosseguimento do feito.

Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16088 Nr: 439-05.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás, Maria de Lurdes Kuhn 

Bortolas, Pedro Sachser Bigas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Código: 16088

Diante dos resultados negativos das hastas públicas realizadas, 

intimem-se as partes, para no prazo de 10 dias, manifestarem-se no 

prosseguimento do feito.

Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31208 Nr: 729-10.2013.811.0092

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ELÉTRICA SATAKE LTDA - ME., Taide 

Satake, Sirlene Caetano da Silva, David Barbosa dos Santos, Lucia Helena 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31208

DESPACHO

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

atualização do débito e, na sequencia, venha-me conclusos para 

deliberação quanto ao pedido de penhora on-line via BacenJud.

 Alto Taquari/MT, 16 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3296 Nr: 469-45.2004.811.0092

 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: DILSO GOELZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dom Bosco Coelho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO EDUARDO DE 

ALBUQUERQUE BERTHE - OAB:19.053/MS, RUBENS DARIU SALDIVAR 

CABRAL - OAB:17895-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elly Carvalho Júnior - 

OAB:6132-B/MT

 Código 3296

DECISÃO

Diante da informação de que o(a) perito(a) nomeado(a) anteriormente 

faleceu, conforme fls. 358/359, vº:

Revogo a nomeação anterior e nomeio para realização da perícia a Real 

Brasil Consultoria e Perícia, podendo ser localizado na Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, n. 1856, Sl. 1403, Bosque da Saúde, comarca de 

Cuiabá/MT (e-mail contato@realbrasil.com.br), telefone (65) 3052-7636, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados.

 Intime-se o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta 

de honorários.

Com a juntada da proposta de honorários, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, e em caso de concordância 

efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento), no mesmo prazo.

Após a juntada do comprovante de depósito dos honorários, intime-se o 

perito a indicar data para início dos trabalhos, cientificando em seguida as 

partes. Encaminhe-se cópia deste despacho e dos quesitos 

apresentados. (Arts. 465, 466 e 473 do CPC).

Incumbe às partes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do despacho 

de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, 

apresentar quesitos e indicar assistente técnico (CPC, art. 465, §1º)

Autorizo a entrega dos autos ao Perito, mediante carga.

 Alto Taquari/MT, 15 de agosto de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31411 Nr: 947-38.2013.811.0092

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ELÉTRICA SATAKE LTDA - ME., Taide 

Satake, Sirlene Caetano da Silva, Suzana Bonvino Esgueira, David 

Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819/PR, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bonival Talvane Frazão - 

OAB:6337/GO

 Cód. 31411

DECISÃO

Defiro os pedidos contidos às fls. 103, para determinar a correção da 

autuação, fazendo constar “Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO” como o nome da ação, bem como a CORREÇÃO dos polos 

processuais, passando a constar como exequente Banco do Brasil S.A e 

como executados Auto Elétrica Satake LTDA; Taide Satake; Sirlene 

Caetano da Silva; David Barbosa dos Santos e Suzana Bonvino Esgueira.

Intimem-se os Executados, para no prazo de 15 (quinze) dias, paguem a 

integralidade da dívida, sob pena de aplicação de multa no percentual de 

10% (dez) por cento sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos 

processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem 

necessários para a satisfação da obrigação.

Saliento que a intimação do devedor será realizada na forma do § 2º do 

art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo.

 Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

 Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 517 do Novo 

Código de Processo Civil, que servirá também aos fins previstos no art. 

782, §3º, do mesmo código.

 Alto Taquari/MT, 15 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35634 Nr: 995-26.2015.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio das Candeias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do 

mandado/certidão de Ref. 52, bem como do pedido de Diligências Extras 

realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46595 Nr: 424-50.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo Federal da Subseção Judiciaria de Rondonopolis, 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI, 

ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA JARDIM DOS 

SANTOS - OAB:75250

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido de 

Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44835 Nr: 2683-52.2017.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44864 Nr: 2703-43.2017.811.0092

 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: BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiane Lira de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, WELSON GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do 

mandado/certidão de Ref. 21, bem como acerca do pedido de Diligências 

Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43408 Nr: 1923-06.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATUIR CAMILO LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 15, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46269 Nr: 289-38.2018.811.0092

 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: Douglas Júnior Turchetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enzo Automóveis Concessionária LTDA, 

CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de abrir vistas ao douto 

representante do Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40894 Nr: 442-08.2017.811.0092

 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: LUZ E FORMA COMÉRCIO E DECORAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO GIRARDI - 

OAB:16470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante na ref. 

19, serve a presente para fins de intimação dos advogados da parte 

autora, para comparecimento na audiência de conciliação designada para 

o dia 05/09/2018, às 15:30 (horário MT), nas dependências do Fórum local.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18298 Nr: 203-82.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson de Freitas Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Peres Saran, Lizaine Bastos Medeiros 

Burttet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Martinez França - 

OAB:29.997/RS

 Cód. 18298

Decisão

Indefiro o pedido de fls. 132/138 (Exceção de Pré-Executividade) nos 

mesmos termos da decisão de fl. 129, tendo em vista que o executado 

visa discutir o mérito da coisa julgada.

Assim, determino o prosseguimento do presente feito, cumprindo-se o item 

II da decisão de fl. 129.

Após, intime-se o exequente para requerer o que de direito.

Alto Taquari/MT, 15 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32478 Nr: 355-57.2014.811.0092

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Adriano Barros Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo improcedente o pedido.Defiro a cota do Ministério Público, 

devendo os bens apreendidos serem destinados ao Instituto Pestalozzi de 

Alto Taquari/MT.Cientifique-se o representante do Ministério Público 

Estadual.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa, 

inclusive na distribuição, observadas as cautelas legais.P.IAlto Taquari/MT, 

15 de agosto de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 34/2018-DF.

O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM JUIZ SUBSTITUTO E 

DIRETOR DO FORO NA COMARCA DE APIACÁS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ...

 RESOLVE:

 Retificar a Portaria 31/2018/DF de 13 de Agosto de 2018, onde se lê: com 

efeitos a partir da data de assinatura do termo de posse e exercício, 

leia-se: com efeitos a partir da data de assinatura do termo de posse e 

exercício, que deverá ser editado e assinado a partir da publicação desta.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Apiacás, 20 de Agosto de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 595-51.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar da Silva Barros, Olivia Sperandio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Processo nº: 595-51.2006.811.0084.

Código: 32942.

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelas partes, nos termos do artigo 313, inciso 

II, do CPC, SUSPENDO o trâmite do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, para que as partes efetivem tentativa de composição amigável.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação nos autos, intimem-se as 

partes para que deem andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entenderem de direito, sob pena de extinção.

Como consequência, CANCELO a audiência designada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 17 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32959 Nr: 562-61.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes da Silva, Severina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Processo nº: 562-61.2006.811.0084.

Código: 32959.

Vistos.

Considerando o pedido de suspensão nos autos de código 32979, bem 

como em outros feitos em que o requerido Vicente da Riva e outros são 

partes, levando em conta a possibilidade de composição amigável no 

presente feito, DETERMINO a intimação das partes para que deem 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito, devendo manifestar sobre o interesse ou não em 

realizar acordo.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 17 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32935 Nr: 558-24.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci de Souza Mota, Helenir Moro Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Processo nº: 558-24.2006.811.0084.

Código: 32935.

Vistos.

Considerando o pedido de suspensão nos autos de código 32979, bem 

como em outros feitos em que o requerido Vicente da Riva e outros são 

partes, levando em conta a possibilidade de composição amigável no 

presente feito, DETERMINO a intimação das partes para que deem 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito, devendo manifestar sobre o interesse ou não em 

realizar acordo.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 17 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32937 Nr: 593-81.2006.811.0084
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 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Martins de Lana, Aidia Lucia de Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Processo nº: 593-81.2006.811.0084.

Código: 32937.

Vistos.

Considerando o pedido de suspensão nos autos de código 32979, bem 

como em outros feitos em que o requerido Vicente da Riva e outros são 

partes, levando em conta a possibilidade de composição amigável no 

presente feito, DETERMINO a intimação das partes para que deem 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito, devendo manifestar sobre o interesse ou não em 

realizar acordo.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 17 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32977 Nr: 580-82.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Processo nº: 580-82.2006.811.0084.

Código: 32977.

Vistos.

Considerando o pedido de suspensão nos autos de código 32979, bem 

como em outros feitos em que o requerido Vicente da Riva e outros são 

partes, levando em conta a possibilidade de composição amigável no 

presente feito, DETERMINO a intimação das partes para que deem 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito, devendo manifestar sobre o interesse ou não em 

realizar acordo.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 17 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32964 Nr: 567-83.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Petrini Eugenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Processo nº: 567-83.2006.811.0084.

Código: 32964.

Vistos.

Considerando o pedido de suspensão nos autos de código 32979, bem 

como em outros feitos em que o requerido Vicente da Riva e outros são 

partes, levando em conta a possibilidade de composição amigável no 

presente feito, DETERMINO a intimação das partes para que deem 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito, devendo manifestar sobre o interesse ou não em 

realizar acordo.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 17 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32954 Nr: 607-65.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eodete Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Processo nº: 607-65.2006.811.0084.

Código: 32954.

Vistos.

Considerando o pedido de suspensão nos autos de código 32979, bem 

como em outros feitos em que o requerido Vicente da Riva e outros são 

partes, levando em conta a possibilidade de composição amigável no 

presente feito, DETERMINO a intimação das partes para que deem 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito, devendo manifestar sobre o interesse ou não em 

realizar acordo.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 17 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32978 Nr: 581-67.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca das Chagas Sousa da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 
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Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624

 Processo nº: 581-67.2006.811.0084.

Código: 32978.

Vistos.

Considerando o pedido de suspensão nos autos de código 32979, bem 

como em outros feitos em que o requerido Vicente da Riva e outros são 

partes, levando em conta a possibilidade de composição amigável no 

presente feito, DETERMINO a intimação das partes para que deem 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito, devendo manifestar sobre o interesse ou não em 

realizar acordo.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 17 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32965 Nr: 568-68.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Krause Tardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Processo nº: 568-68.2006.811.0084.

Código: 32965.

Vistos.

Considerando o pedido de suspensão nos autos de código 32979, bem 

como em outros feitos em que o requerido Vicente da Riva e outros são 

partes, levando em conta a possibilidade de composição amigável no 

presente feito, DETERMINO a intimação das partes para que deem 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito, devendo manifestar sobre o interesse ou não em 

realizar acordo.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 17 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32967 Nr: 570-38.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Rodrigues Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624

 Processo nº: 570-38.2006.811.0084.

Código: 32967.

Vistos.

Considerando o pedido de suspensão nos autos de código 32979, bem 

como em outros feitos em que o requerido Vicente da Riva e outros são 

partes, levando em conta a possibilidade de composição amigável no 

presente feito, DETERMINO a intimação das partes para que deem 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito, devendo manifestar sobre o interesse ou não em 

realizar acordo.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 17 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32960 Nr: 563-46.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos de Abreu e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624

 Processo nº: 563-46.2006.811.0084.

Código: 32960.

Vistos.

Considerando o pedido de suspensão nos autos de código 32979, bem 

como em outros feitos em que o requerido Vicente da Riva e outros são 

partes, levando em conta a possibilidade de composição amigável no 

presente feito, DETERMINO a intimação das partes para que deem 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito, devendo manifestar sobre o interesse ou não em 

realizar acordo.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 17 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32984 Nr: 587-74.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cordeiro de Campos, Carlota Padilha Terres de 

Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT
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 Processo nº: 587-74.2006.811.0084.

Código: 32984.

Vistos.

Considerando o pedido de suspensão nos autos de código 32979, bem 

como em outros feitos em que o requerido Vicente da Riva e outros são 

partes, levando em conta a possibilidade de composição amigável no 

presente feito, DETERMINO a intimação das partes para que deem 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito, devendo manifestar sobre o interesse ou não em 

realizar acordo.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 17 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32980 Nr: 583-37.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Fernandes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Processo nº: 583-37.2006.811.0084.

Código: 32980.

Vistos.

Considerando o pedido de suspensão nos autos de código 32979, bem 

como em outros feitos em que o requerido Vicente da Riva e outros são 

partes, levando em conta a possibilidade de composição amigável no 

presente feito, DETERMINO a intimação das partes para que deem 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito, devendo manifestar sobre o interesse ou não em 

realizar acordo.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 17 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32969 Nr: 572-08.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odamir Batista Radin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624

 Processo nº: 572-08.2006.811.0084.

Código: 32969.

Vistos.

Considerando o pedido de suspensão nos autos de código 32979, bem 

como em outros feitos em que o requerido Vicente da Riva e outros são 

partes, levando em conta a possibilidade de composição amigável no 

presente feito, DETERMINO a intimação das partes para que deem 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito, devendo manifestar sobre o interesse ou não em 

realizar acordo.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 17 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32983 Nr: 586-89.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Alvaro Moro, Ivone da Cunha Santos Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Processo nº: 586-89.2006.811.0084.

Código: 32983.

Vistos.

Considerando o pedido de suspensão nos autos de código 32979, bem 

como em outros feitos em que o requerido Vicente da Riva e outros são 

partes, levando em conta a possibilidade de composição amigável no 

presente feito, DETERMINO a intimação das partes para que deem 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito, devendo manifestar sobre o interesse ou não em 

realizar acordo.

Decorrido o prazo, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 17 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49110 Nr: 201-92.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, Benedito Augusto Daltro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE APIACÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de notificação judicial requerida pela FEDERAÇÃO SINDICAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FESSP/MT em 

desfavor do MUNICÍPIO DE APIACÁS/MT, devidamente qualificados nos 

autos.

Foi determinada emenda à inicial para que a parte autora demonstrasse 

concretamente sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, 

ou efetuar o recolhimento das taxas devidas, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Regularmente intimada via DJe, a parte autora não se manifestou.

 É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com efeito, dispõe o art. 321, caput, do Código de Processo Civil que: “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 
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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.”. Ademais, o parágrafo único do mesmo 

dispositivo legal, estabelece que: “se o autor não cumprir a diligência, o 

juiz indeferirá a petição inicial”.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente foi 

regularmente intimada e advertida a sanar o vício apresentado, porém, 

quedou-se inerte, não apresentando manifestação nos autos.

Ante ao exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o feito, sem exame do 

mérito, com fulcro nos artigos, 321, parágrafo único, e 485, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil.

Custas judiciais e despesas processuais pela parte autora. Sem 

condenação em honorários advocatícios, visto que a parte requerida não 

foi citada para os atos e termos da presente ação.

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo, na forma da CNGC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Apiacás/MT, 1° de fevereiro de 2017.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-53.2016.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI (ADVOGADO(A))

DERLI FERNANDA CARVALHO BOTTEGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

GABRIELA PACIELLO DE OLIVEIRA BOCK (ADVOGADO(A))

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

8010095-53.2016.8.11.0084. REQUERENTE: DERLI FERNANDA 

CARVALHO BOTTEGA REQUERIDO: MARISA LOJAS S.A. Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 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 fundamento 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, de acordo com o que dispõe o 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. MÉRITO No mérito verifica-se que a autora realizou a 

compra em 14/10/2015 de vários produtos da empresa requerida no valor 

de R$ 599,63 (quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e três 

centavos), no entanto as mercadorias não foram entregue, e que 

descobriu que o pedido foi cancelado, porém a promovida não efetuou o 

reembolso. A parte é alega em suma que não são verdadeiros os fatos 

narrados na exordial e que não deixou de prestar o devido auxilio à 

autora. A relação existente entre as partes é inegavelmente de consumo, 

incidindo o disposto no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

Os documentos juntados pela Autora conferem verossimilhança às suas 

alegações. Assim, cabia à ré, de acordo com o art. 373, II, do Código de 

Processo Civil, a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. Neste sentido, ressalto que a requerente acostou nos 

autos o comprovante do pagamento dos produtos, quanto à falta de 

entrega do produto, verifico que se encontra incontroverso nos autos, 

uma vez que a requerida comprovou o motivo justo na falha da entrega 

dos produtos. Assim, tenho que o contrato no caso dever ser rescindido 

com a devida devolução da quantia paga pelos produtos. Em regra, o 

prestador de serviço responde pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, 

independentemente da existência de culpa (responsabilidade civil objetiva, 

cf. art. 14, § 3º, inciso II, do CDC). Havendo vários ofensores e não 

sabendo precisar qual é o efetivo culpado, todos respondem 

solidariamente pelos danos ocasionados (artigo 7.º, parágrafo único do 

CDC e artigo 942 do Código Civil). Por fim, com relação à repetição de 

indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a 

devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem 

procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que 

exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé da ré, a restituição 

deve ocorrer de forma simples. DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e JULGO PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, inciso I, do NCPC para: CONDENAR a ré na restituição da quantia 

debitada, no importe de R$ 599,63 ( quinhentos e noventa e nove reais e 

sessenta e três centavos), a título de dano material, corrigidos 

monetariamente a partir do ajuizamento da ação pelo índice do INPC e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-53.2016.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI (ADVOGADO(A))

DERLI FERNANDA CARVALHO BOTTEGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

GABRIELA PACIELLO DE OLIVEIRA BOCK (ADVOGADO(A))

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

8010095-53.2016.8.11.0084. REQUERENTE: DERLI FERNANDA 

CARVALHO BOTTEGA REQUERIDO: MARISA LOJAS S.A. Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 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 fundamento 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, de acordo com o que dispõe o 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. MÉRITO No mérito verifica-se que a autora realizou a 

compra em 14/10/2015 de vários produtos da empresa requerida no valor 

de R$ 599,63 (quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e três 

centavos), no entanto as mercadorias não foram entregue, e que 

descobriu que o pedido foi cancelado, porém a promovida não efetuou o 

reembolso. A parte é alega em suma que não são verdadeiros os fatos 

narrados na exordial e que não deixou de prestar o devido auxilio à 

autora. A relação existente entre as partes é inegavelmente de consumo, 

incidindo o disposto no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

Os documentos juntados pela Autora conferem verossimilhança às suas 

alegações. Assim, cabia à ré, de acordo com o art. 373, II, do Código de 

Processo Civil, a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. Neste sentido, ressalto que a requerente acostou nos 

autos o comprovante do pagamento dos produtos, quanto à falta de 

entrega do produto, verifico que se encontra incontroverso nos autos, 

uma vez que a requerida comprovou o motivo justo na falha da entrega 

dos produtos. Assim, tenho que o contrato no caso dever ser rescindido 

com a devida devolução da quantia paga pelos produtos. Em regra, o 

prestador de serviço responde pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, 

independentemente da existência de culpa (responsabilidade civil objetiva, 

cf. art. 14, § 3º, inciso II, do CDC). Havendo vários ofensores e não 

sabendo precisar qual é o efetivo culpado, todos respondem 

solidariamente pelos danos ocasionados (artigo 7.º, parágrafo único do 

CDC e artigo 942 do Código Civil). Por fim, com relação à repetição de 

indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a 

devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem 

procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que 

exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé da ré, a restituição 

deve ocorrer de forma simples. DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e JULGO PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, inciso I, do NCPC para: CONDENAR a ré na restituição da quantia 

debitada, no importe de R$ 599,63 ( quinhentos e noventa e nove reais e 

sessenta e três centavos), a título de dano material, corrigidos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 580 de 788



monetariamente a partir do ajuizamento da ação pelo índice do INPC e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-52.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA JESSICA BUBANZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

1000004-52.2018.8.11.0084. REQUERENTE: IVANA JESSICA BUBANZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ivana Jéssica Bubanz ajuizou ação de reparação de danos em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em síntese, alegou que no dia 11/08/2017), houve a interrupção de energia 

elétrica em sua cidade de Apiacás-MT e que durou certo período de 

tempo. Sustentou que em decorrência disso, houve dano material e moral, 

sendo presumíveis os transtornos suportados. Devidamente citada, a 

parte promovida apresentou contestação e arguiu a preliminar de 

incompetência do juizado em razão de necessidade de perícia. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral e material. Ata 

da audiência de conciliação acostada nos autos. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso, não é necessário à produção da prova pericial para 

apurar se houve ou não má-prestação de serviço, visto que o fato pode 

ser elucidado facilmente por meio de provas documentais. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. 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. MÉRITO A parte 

promovida, na condição de concessionária de serviços públicos, tem o 

dever de prestar um serviço com eficiência e continuidade, conforme 

previsto no artigo 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995, que dispõe sobre o regime 

de concessão: Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, 

conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo 

contrato. § 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Em 

análise do caso concreto, nota-se que as partes divergem quanto à 

existência da suspensão no fornecimento de energia elétrica, visto que a 

parte promovente alega que o fornecimento dos serviços foi suspenso no 

dia 11/08/2017, mas a parte promovida nega a existência da suspensão. 

Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

não há qualquer prova de que houve suspensão do fornecimento de 

energia elétrica no período apontado pela parte promovente. Embora se 

deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus 

direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório 

continua com a parte promovente. Isto porque o consumidor não é 

hipossuficiente para a elucidação dos fatos controvertidos, já que, poderia 

ter apresentado os protocolos reclamando da suspensão dos serviços. 

Por outro lado, temerária a inversão do ônus da prova no presente caso, 

já que difícil à parte promovida fazer prova de fato negativo (inexistência 

da suspensão). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

não houve suspensão no fornecimento de energia elétrica, sendo 

plenamente legitima a conduta da parte promovida. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE do pedido formulado pela reclamante em 

face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-60.2015.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ELIZALDO CASTILHO DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

8010058-60.2015.8.11.0084. REQUERENTE: FRANCISCO ELIZALDO 

CASTILHO DE MOURA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Processo 

pertencente a meta 2 do CNJ. Ausente o relatório em razão do permissivo 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 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 fundamento 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, de acordo com o que dispõe o artigo 355, inciso I do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. MÉRITO No 

mérito afirma a autora que ao tentar realizar uma compra em determinado 

comércio nesta Comarca de Apiacás-MT, se surpreendeu com uma 

restrição no seu CPF junto ao SPC/ SERASA, narrou ainda que a dita 

restrição seria referente a débito pendente de uma fatura do mês de 

março de 2013 no valor de R$ 132,46 junto a empresa ora requerida, e 

que tal pendência teria sido registrada no SPC em 10/2013, no entanto 

alega que a referida fatura estava devidamente paga, razão pela qual 

requer seja declarada inexigível a dívida cobrada pelo requerido, bem 

como a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de 
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danos morais no valor de R$ 15.760,00 (quinze mil e setecentos e 

sessenta reais). A parte requerida aduz que não são verdadeiros os fatos 

narrados na inicial, alegando que a parte autora não honrou com suas 

obrigações, o que gerou a negativação. Em que pesem as alegações da 

reclamada de que está exercício regular de direito, uma vez que houvera a 

regular prestação do serviço, a ré trouxe aos autos apenas imagens e 

extratos de suas telas sistêmicas, que por serem produzidas 

unilateralmente não podem ser aceitas como meio de prova, motivo pelo 

qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Por se tratar de 

relação de consumo, deveria a requerida ter produzido prova no sentido 

de corroborar as alegações expendidas na peça de defesa, sendo de 

responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos valores 

que busca cobrar de seus clientes. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS - 

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Declaratória de Inexistência 

de Dívidas e Indenização por Danos Morais – ORIGEM DOS DÉBITOS – 

NÃO COMPROVAÇÃO PELA EMPRESA DE TELEFONIA – inobservância do 

disposto no artigo 373, inciso ii, do código de processo civil – inscrição 

indevida do nome da autora em cadastro de orgão de proteção ao crédito 

– dano moral “in re ipsa” – majoração da quantia da indenização por danos 

morais – necessidade – juros de mora – responsabilidade extracontratual 

– INCIDÊNCIA A PARTIR Do evento danoso – súmula de nº 54 do superior 

tribunal de justiça – honorários sucumbenciais - percentual sobre o valor 

da condenação – parâmetro adequado - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.I – Competia à ré, ora 

segunda apelante, demonstrar, por meio de prova idônea, a origem do 

débito apontado como devido, além de comprovar que a autora realmente 

contratou o valor cobrado, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil e o artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa 

do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao 

alcance da autora ou de qualquer outra pessoa, senão da empresa que 

mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários. II – Diante 

da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, que 

falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida do 

valor, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso 

prestado, e também pelos danos causados (artigos 14 e 17 do Código de 

Defesa do Consumidor). III – Analisando detidamente os fatos 

comprovados nos Autos e considerando as peculiaridades que envolvem 

o caso, como o porte econômico da ré, ora segunda apelante e, em 

especial, os transtornos vivenciados pela autora com o registro 

desabonador empreendido pela operadora de telefonia, não há de se falar 

em redução do quantum fixado pelo Juízo singular, mas, sim, na sua 

majoração. IV – Também, razão nenhuma assiste à ré, ora segunda 

apelante, quanto a alegação de que a incidência dos juros de mora seja 

devida a partir do arbitramento da sentença, uma vez que, tratando-se de 

responsabilidade extracontratual, os juros de mora provenientes da 

indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso 

(Súmula 54/STJ).(...). (Ap 27311/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, 

Publicado no DJE 15/06/2018) No presente caso, em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. A responsabilidade descrita no art. 14 do CDC é 

embasada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens 

e serviços, responde pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente da comprovação de culpa. A parte autora 

desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, inciso I 

do NCPC e a reclamada não comprovou fato extintivo ou modificativo do 

direito do reclamante, art. 373, inciso II do NCPC. Nas relações de 

consumo, por expressa disposição legal (artigo 22 do CDC), os 

prestadores de serviço têm o dever de executá-los com qualidade e de 

forma eficiente, sendo que a atuação fora destas condições caracteriza 

ato ilícito. Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do 

ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o 

ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas 

verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, resta claro o defeito na 

prestação do serviço pela parte ré ao negativar o nome do requerente 

indevidamente por uma dívida já paga. Diante disso, é de ser declarada a 

inexistência do débito, no importe de R$ 132,46, excluindo-se, 

definitivamente, a restrição creditícia, devendo arcar com as 

consequências advindas da indevida inclusão. Assim, uma vez que o 

requerido não trouxe à baila elementos que corroborassem com suas 

declarações, imperioso reconhecer que a inscrição do nome da autora no 

serviço de proteção ao crédito foi indevida e diante disso, a 4ª Turma do 

STJ estabeleceu o seguinte princípio: "A exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro"(RESP. 165. 727, Relator Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira). Outrossim, conforme já deveras pacificado, 

o dano extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que deve ser 

comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo porque 

seria subestimar por demais o sentimento humano pretender que a vítima 

comprove a humilhação, o transtorno e o constrangimento, 

experimentados, bastando, apenas, a prova do ato injusto, praticado por 

outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim entende o insigne 

civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra “Perdas e danos”, Aide Editora, p. 

15, indicando os elementos integrantes do dano moral, acima explicitado, a 

saber: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão”. O direito ao nome, meio 

por excelência através do qual se manifesta à identidade pessoal, é a 

mais rica e importante divulgação do direito à indenização, merecendo 

repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o lançamento 

indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de órgãos que 

impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e a falta de 

zelo do requerido em, indevidamente, inserir o nome do autor na lista de 

maus pagadores, rende ensejo à indenização. Desta forma, o dano moral 

decorrente do constrangimento causado ao demandante pelo ato ofensivo 

praticado pelo requerido deve ser reparado. Portanto, imperioso se faz 

examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos 

danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral. Em 

todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos 

integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no estado da 

vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito 

danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na 

humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição 

no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da lesão” . Dessa 

feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida a 

responsabilidade do requerido pela conduta ilícita e, considerando as 

condições econômicas financeiras das partes, os transtornos sofridos 

pelo autor, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos 

a extensão do dano foi pequena, razão pela qual tenho que a quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante 

razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da 

indenização por Dano Moral não é o enriquecimento do autor e tampouco o 

empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA “dupla função reparatória e penalizante” 

. No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL (...). Ao quantificar o valor da indenização, o julgador deve 

observar a gravidade da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do 

ofendido, sem deixar que o montante sirva de fonte de locupletamento fácil 

”. II – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de 

Processo Civil para: a) declarar inexistente o débito no valor R$ 132,46 

(cento e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos); c) CONDENAR a 

ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 
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cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-95.2016.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA (ADVOGADO(A))

AIRES ALVES CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

8010131-95.2016.8.11.0084. REQUERENTE: AIRES ALVES CORREIA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Aires Alves Correia ajuizou 

reclamação indenizatória c/c pedido liminar em desfavor do OI Móvel S/A. 

A tutela de urgência foi concedida no ID n 5955616. Devidamente citada, a 

parte promovida apresentou contestação e arguiu preliminares, rebatendo 

os pedidos formulados na inicial. Ata da audiência de conciliação acostada 

nos autos e impugnação à contestação apresentada no ID 5955729. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 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 fundamento 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, de 

acordo com o que dispõe o artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. I PRELIMINAR DE 

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita ou sua impugnação não tem cabimento 

nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede 

de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que POSSA FUTURAMENTE SER 

INTERPOSTO. II– MÉRITO No mérito a autora afirma que utiliza os serviços 

de telefonia móvel fornecido pela promovida, com pagamentos mensais 

médios no valor de R$ 193,15 por plano de 200 minutos para ligações 

locais e longa distância. Narrou ainda que, posteriormente, recebeu oferta 

de serviços de internet banda larga e TV por assinatura, os quais 

acrescentariam a quantia de R$ 114,37 mensais em sua fatura, totalizando 

R$ 307, 52 ao mês. Assevera que no mês de Junho de 2016 recebeu 

conta já acima da média usual, no valor de R$ 406,72. Relata que tal fato 

se repetiu no mês de Julho de 2016, quando recebeu conta em valor muito 

exorbitante à sua média de consumo, no valor de R$ 978,73, ocasião em 

que optou de imediato pelo cancelamento dos serviços prestados, 

pagando as faturas indicadas. Informa que o cancelamento se deu em 

29/07/2016 (Protocolo 201600120357983), e que, após, recebeu fatura de 

cobrança, em agosto de 2016, referente aos dias utilizados antes do 

término do vínculo, bem como à multa pelo cancelamento do contrato, esta 

no valor de R$ 824,08. Por outro lado, a empresa de telefonia alega que 

houve regular utilização da linha, porém, a autora não satisfeita pleiteou o 

cancelamento dentro do prazo de fidelidade contratual, e que por tal razão 

resultou a multa de cancelamento de e R$ 824,08 (oitocentos e vinte e 

quatro reais e oito centavos). Pois bem, havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de telefone/ internet e TV, 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 concessionária não produziu provas que comprove a 

legitimidade dos lançamentos impugnados, pois não apresentou laudo 

técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente, e 

nenhum documento que possa evidenciar a legitimidade dos lançamentos 

impugnados, ademais a má prestação de serviço afasta o a multa pelo 

cancelamento dentro do prazo do período de fidelidade vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE 

TELEFONIA MÓVEL – RESCISÃO ANTECIPADA – MÁ PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – FIDELIDADE – MULTA INDEVIDA – INSERÇÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$15.000,00 – VALOR JUSTO E ADEQUADO 

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. A má prestação do serviço 

impõe o afastamento da multa pelo cancelamento antes do término do 

período de fidelidade, de modo que a negativação oriunda desse fato se 

mostra indevida, que por si só configura o dano moral. A indenização por 

dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o 

ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi 

concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra 

parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (Ap 

146343/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018) 

Portanto, diante da presunção de irregularidade dos lançamentos 

contestados, encontra-se caracterizada a conduta ilicitude da parte 

promovida. Nesse contexto, restam comprovados nos autos a cobrança 

dos serviços acima referidos, sendo que com relação ao pedido de 

repetição do indébito em dobro e declaração de inexigibilidade, devem ser 

considerados os serviços reclamados, efetivamente lançados nas faturas 

juntadas pela parte autora nos autos. A relação jurídica travada entre as 

partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de 

Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor 

denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista. Portanto, diante 

da falha na prestação do serviço, deve ser responsabilizada a empresa 

de telefonia pela cobrança indevida, já que ao agir com negligência e 

descaso com o consumidor e acima de tudo com falta de competência, 

demonstrando desorganização no desempenho de sua atividade 

comercial, atitude, aliás, pública e notória no nosso meio, justificado, 

inclusive, pelas inúmeras ações interpostas com esse mesmo objetivo. 

Assim, percebe-se claramente que o ato ilícito está configurado, já que, 

presente o fato lesivo voluntário, causado pela requerida, por ação ou 

omissão voluntária, negligencia ou imperícia, bem como, a ocorrência do 

dano moral. DANO MATERIAL Quem ocasiona dano material a outrem tem 

o dever de indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil), havendo valor pago a 

maior ou indevidamente, conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, 

todo aquele que receber quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. 

Assim sendo, importante consignar que, nos termos do artigo 42, 

parágrafo único, do CDC, a restituição deve ser o dobro do que pagou, 

caso o credor tenha agido com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 
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simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em análise do caso concreto e 

com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto aos documentos juntados nos autos, nota-se que houve o 

pagamento indevido no valor total de R$ 770,41, conforme discriminado na 

exordial. DANO MORAL. O dano moral pode decorrer da ofensa à honra, 

nas modalidades objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a 

ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na 

esfera subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, 

pode-se afirmar que, a simples oscilação no valor da fatura, embora 

caracterize conduta ilícita por si só, não caracteriza dano moral, visto que 

não tem o condão de levar a presunção de existência de dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque a esta modalidade de 

cobrança não denigre a imagem do consumidor e não gera sentimentos 

indesejados. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 

544 DO CPC/73) - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 

(...) "A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há 

inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano 

moral, sendo imprescindível a sua comprovação" (AgRg no REsp N. 

1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015). (...). (STJ AgRg no AREsp 

605.634/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

17/11/2016, DJe 25/11/2016) Por essas razões, não há dano moral 

caracterizado. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, e 490 do vigente CPC, 

para: CONDENAR a empresa ré a restituir em dobro à parte autora a 

quantia cobrada indevidamente, a título de danos materiais no importe de 

R$ 1.540,00 corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso 

de cada pagamento das faturas, bem como juros de 1% a.m. a partir da 

citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cumpridas as formalidades legais arquive-se.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67221 Nr: 587-66.2016.811.0038

 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: JPC, Alenice Pereira Hioato

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL – em que determinei a 

distribuição dos processos de n. 542-62.2016.811.0038 (67106) e n. 

587-66.2016.811.0038 (67221) por dedendência/conexão, pugnando a 

Defensoria Pública pela extinção daquele, o qual assiste a parte 

requerente/interessada, e a advogada constituída neste outro, em que 

assiste a parte requerente/interessada, apresentou manifestação 

esclarecendo serem pedidos diversos.Em que pese as manifestações 

apresentadas, entendo ser o caso de unificação dos processos para 

julgamento conjunto(...)Isso posto, DETERMINO que a advogada constituída 

pela parte interessada nos autos do processo n. 587-66.2016.811.0038 

(67221), ajuizado posteriormente, esclareça se fará a juntada de 

instrumento de mandato/procuração no de n. 542-62.2016.811.0038 

(67106), assumindo a assistência jurídica antes feita pela Defensoria 

Pública, e realizará as necessárias CORREÇÕES em relação aos bens e 

pedidos de alvará, no prazo de 15 (quinze) dias, para permitir o julgamento 

adequado de ambas.Esclareço que a reunião das ações para julgamento 

conjunto é necessária para evitar o risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, assim como 

porque há flagrante conexão pela causa de pedir delas.Intime.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66422 Nr: 265-46.2016.811.0038

 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 Penha Dornela, Marcelo Batista Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – 

ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO – NCPC, art. 719 e ss. c/c art. 666 

e Lei n. 6.858/80 – em que as parte(s) interessada(s) MARIA PENHA 

DORNELAS e MARCELO BATISTA SANTIAGO pugnou, entre pedidos 

outros, pela concessão da assistência judiciária gratuita e para que lhe(s) 

sejam autorizado o levantamento de valores de conta bancária, que afirma 

existente em nome do de cujus IVAIR DIAS SANTIAGO, cuja sentença de 

mérito proferida JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado para 

DETERMINAR a expedição de ALVARÁ JUDICIAL para AUTORIZAR as 

parte(s) interessada(s) MARIA PENHA DORNELAS e MARCELO BATISTA 

SANTIAGO a receberem os valores de R$ 31.895,20 (trinta e um mil, 

oitocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), por serem cônjuge 

sobrevivente e filho do de cujus IVAIR DIAS SANTIAGO, informando a 

parte requerente/interessada que o importe original sofreu acréscrimos e 

foi obstada de retirar a integralidade do valor, razão pela qual DEFIRO o 

pedido, porque já decidido em favor da parte e inexistir óbice, e 

DETERMINO a expedição de alvará judicial para permitir/autorizar o 

levantamento da integralidade existente na conta indicada do Banco 

Bradesco S.A., zerando e encerrando essa.

Intime.

Cumpra, expedindo o necessárioe, por fim, ARQUIVE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64691 Nr: 2111-35.2015.811.0038

 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 Telis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ademais, inexistindo habilitado(a) junto à Previdência Social esse será 

realizado em favor dos herdeiros - direito sucessório.Isso posto e por 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do NCPC, arts. 

319, VI e 320, porque deve ser instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, apresentando defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, DETERMINO a 

intimação da parte requerente, através de seu(s) advogado(s)/defensor 

público, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE/CORRIJA a 

petição inicial e traga o necessário em relação aos demais herdeiros ou 

dependentes habilitados perante a Previdência Social - Lei n. 6.858/1980, 

art. 1º -, sob pena de indeferimento e extinção – CPC, art. 284, caput e 

parágrafo único c/c CPC, art. 295, VI c/c CPC, art. 267, I/NCPC, art. 321, 

caput e parágrafo único c/c NCPC, art. 330, IV c/c NCPC, art. 485, 

I.Decorrido o prazo in albis, certifique e me volte concluso para sentença – 

código n. 36. Diversamente, para análise e eventual prosseguimento – 

código 35.Cumpra.Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62339 Nr: 1291-16.2015.811.0038

 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: Osvalda Divina Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva de Matos - 

OAB:MT-8310-B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica 

Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ademais, esclareço que inexistindo habilitado(a) perante a Previdência 

Social há a necessidade de esclarecer sobre os herdeiros - direito 

sucessório.Isso posto e por verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos do NCPC, arts. 319, VI e 320, porque deve ser instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, apresentando defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, DETERMINO 

a intimação da parte requerente, através de seu(s) advogado(s)/defensor 

público, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE/CORRIJA a 

petição inicial e traga o necessário em relação aos demais herdeiros ou 

dependentes habilitados perante a Previdência Social - Lei n. 6.858/1980, 

art. 1º -, sob pena de indeferimento e extinção – CPC, art. 284, caput e 

parágrafo único c/c CPC, art. 295, VI c/c CPC, art. 267, I/NCPC, art. 321, 

caput e parágrafo único c/c NCPC, art. 330, IV c/c NCPC, art. 485, 

I.Decorrido o prazo in albis, certifique e me volte concluso para sentença – 

código n. 36. Diversamente, para análise e eventual prosseguimento – 

código 35.Cumpra.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000099-26.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000099-26.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: FUNDACAO ARCO IRIS DE 

ARAPUTANGA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem 

examinado, chamo o feito à ordem. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – rito 

da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC -, ajuizada 

pelo(a) exequente em epígrafe, FUNDAÇÃO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA, 

pessoa jurídica de direito privado, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), cuja competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º -, assim como tem a pessoa 

que pode demandar no polo ativo prevista na Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, 

e hipóteses do § 1º do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, caso considerada 

subsidiariamente - Lei n. 12.153/2009, art. 27. É o necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Em que pese ter 

anteriormente determinado o processamento da ação em epígrafe, após 

análise com acuidade verifico que trato de questão de ordem pública que 

envolve competência absoluta e, portanto, cabível por esse julgador o 

conhecimento da inadmissibilidade do processamento perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública de ofício e a consequente extinção do 

processo sem apreciação do mérito, pois não pode a requerente – 

fundação privada – demandar como parte autora nos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, porque não se enquadra nas hipóteses previstas na 

Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, ou seja, podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, “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”, não se enquadrando 

igualmente nas hipóteses do § 1º do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, caso 

considerada subsidiariamente - Lei n. 12.153/2009, art. 27. Há a extinção 

do processo, sem resolução do mérito, quando sobrevier qualquer dos 

impedimentos, sendo prescindível nos processos do Juizado Especial a 

prévia intimação pessoal da parte – CPC, art. 267, § 1° -, pois aplicável a 

regra especial da Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º c/c Lei n. 12.153/2009, 

art. 27. Nesses termos: “SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO 

JUIZADO ESPECIAL. O sindicato, por ser pessoa jurídica, mas não se 

enquadrar na exceção legal atinente à microempresa, não pode demandar 

no Juizado Especial. Inteligência do art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito, de ofício. Unânime. 

(Recurso Cível Nº 71002910545, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 09/06/2011)”. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002910545 RS, Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Data de Julgamento: 09/06/2011, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2011) Há competência 

para julgar demandas em que figurem no polo ativo pessoas físicas, 

microempresas e empresas de pequeno porte, nas quais não se 

enquadram as fundações e o § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/95 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27 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 circunstancias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO, pela incompetência para processar ação de interesse dessa 

parte/pessoa no polo ativo, o que é inadmissível em sede de Juizado 

Especial da Fazenda Pública - Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, e hipóteses do 

§ 1º do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, caso considerada subsidiariamente - 

Lei n. 12.153/2009, art. 27 c/c art. 51, IV e § 1º; CPC, art. 267, IV/NCPC, 

art. 485, IV. 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. 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. Araputanga-MT, 17 de agosto 

de 2018 - 17:42:33. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-22.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENACY BERNARDES DA COSTA (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. 1000302-22.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: BENACY BERNARDES DA COSTA PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

R P OTENIO MERCADO - EPP em desfavor de BENACY BERNARDES DA 

COSTA. É o necessário. Decido. Em audiência de conciliação a requerida 

ofereceu proposta de acordo, a qual foi aceita pelo autor (11792708), nos 

seguintes termos: “A reclamada se obriga a efetuar o pagamento ao 

reclamante da importância de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), em 11 

(onze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, com vencimento da 

primeira parcela no dia 15/03/2018, mediante fornecimento de recibo, no 

estabelecimento empresarial do reclamante”. 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 
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transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o acordado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Não 

sendo o caso de aguardar eventual cumprimento da transação, arquive 

imediatamente – CNGC, art. 915. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, arquive os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, art. 914 e 

Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII Encontro em 

Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-92.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARDOSO MOREIRA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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. 1000265-92.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LUIZ CARDOSO MOREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por LUIZ 

CARDOSO MOREIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. É o 

necessário. Decido. As partes firmaram acordo em audiência de 

conciliação (id 11792705), nos seguintes termos: “ A reclamada se obriga 

a efetuar o pagamento da importância de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), no prazo de 60 dias, contados da data da audiência, 

por meio de deposito judicial. Isenção de multa contratual e exclusão da 

inscrição do SPC/Serasa, cancelamento do contrato e dos débitos no 

prazo de 60 dias”. 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”. Considerando o comprovante de pagamento anexado (id 

13324488), DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, 

c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Diante do pedido 

expresso, expeça-se o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário (conta indicada no id. 14345898), 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. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ___________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-92.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARDOSO MOREIRA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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. 1000265-92.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LUIZ CARDOSO MOREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por LUIZ 

CARDOSO MOREIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. É o 

necessário. Decido. As partes firmaram acordo em audiência de 

conciliação (id 11792705), nos seguintes termos: “ A reclamada se obriga 

a efetuar o pagamento da importância de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), no prazo de 60 dias, contados da data da audiência, 

por meio de deposito judicial. Isenção de multa contratual e exclusão da 

inscrição do SPC/Serasa, cancelamento do contrato e dos débitos no 

prazo de 60 dias”. 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”. Considerando o comprovante de pagamento anexado (id 

13324488), DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, 

c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Diante do pedido 

expresso, expeça-se o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário (conta indicada no id. 14345898), 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 
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ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ___________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-10.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

VILMAR GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (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. 1000264-10.2017.8.11.0038 REQUERENTE: 

VILMAR GONCALVES DE JESUS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA - rito da 

Lei n. 9.099/95, proposta por VILMAR GONCALVES DE JESUS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. É o necessário. Decido. As partes 

firmaram acordo em audiência de conciliação (id 1179265), nos seguintes 

termos: “A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da importância de 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), no prazo de 30 dias, por meio de 

deposito na conta do patrono do autor. O cancelamento da conta nº 

0274538574, da linha 65 9962-69395, e débitos, e exclusão do nome do 

requerente dos órgãos de proteção ao credito SPC/ Serasa no prazo de 

30 dias”. 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”. Considerando o comprovante de pagamento anexado (id 1339747), 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 

925, ambos do Código de Processo Civil, devendo a parte 

credora/exequente apresentar os dados necessários à expedição do 

alvará judicial de levantamento. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ____________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-10.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

VILMAR GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (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. 1000264-10.2017.8.11.0038 REQUERENTE: 

VILMAR GONCALVES DE JESUS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA - rito da 

Lei n. 9.099/95, proposta por VILMAR GONCALVES DE JESUS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. É o necessário. Decido. As partes 

firmaram acordo em audiência de conciliação (id 1179265), nos seguintes 

termos: “A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da importância de 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), no prazo de 30 dias, por meio de 

deposito na conta do patrono do autor. O cancelamento da conta nº 

0274538574, da linha 65 9962-69395, e débitos, e exclusão do nome do 

requerente dos órgãos de proteção ao credito SPC/ Serasa no prazo de 

30 dias”. 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”. Considerando o comprovante de pagamento anexado (id 1339747), 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 

925, ambos do Código de Processo Civil, devendo a parte 

credora/exequente apresentar os dados necessários à expedição do 

alvará judicial de levantamento. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ____________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-80.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RIVAIL DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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. 1000421-80.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RIVAIL DE SOUZA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes 

RIVAIL DE SOUZA COSTA e VIVO S.A., em que a parte autora deixou de 

comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 12953907) 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 RIVAIL DE SOUZA COSTA, 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) 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, 14 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-80.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RIVAIL DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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. 1000421-80.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RIVAIL DE SOUZA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes 

RIVAIL DE SOUZA COSTA e VIVO S.A., em que a parte autora deixou de 

comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 12953907) 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 RIVAIL DE SOUZA COSTA, 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) 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, 14 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-21.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA SOUZA PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (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. 1000412-21.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA LUCIA SOUZA 

PACHECO REQUERIDO: OI 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 MARIA LUCIA SOUZA PACHECO e OI S.A, em que a parte autora 

deixou de comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 12951628) 

É o necessário. Decido. A reclamante deixou de comparecer na audiência, 

apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não apresentou 
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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 MARIA LUCIA SOUZA PACHECO, 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) 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, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-21.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA SOUZA PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (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. 1000412-21.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA LUCIA SOUZA 

PACHECO REQUERIDO: OI 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 MARIA LUCIA SOUZA PACHECO e OI S.A, em que a parte autora 

deixou de comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 12951628) 

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 MARIA LUCIA SOUZA PACHECO, 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) 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, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-06.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

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. 1000413-06.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NADIR DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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 NADIR DOS SANTOS SOUZA e BANCO BRADESCO 

SA, em que a parte autora deixou de comparecer à audiência para a qual 

foi intimada (id. 12951654) 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 
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O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I 

-, bem como CONDENO a parte reclamante NADIR DOS SANTOS SOUZA, 

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) 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, 14 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-06.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

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. 1000413-06.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NADIR DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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 NADIR DOS SANTOS SOUZA e BANCO BRADESCO 

SA, em que a parte autora deixou de comparecer à audiência para a qual 

foi intimada (id. 12951654) 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 NADIR DOS SANTOS SOUZA, 

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) 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, 14 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-88.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NADIR DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (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. 1000414-88.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NADIR DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 NADIR DOS SANTOS SOUZA e 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, em que a parte autora 

deixou de comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 12951712) 

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 NADIR DOS SANTOS SOUZA, 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 
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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) 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, 14 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-88.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NADIR DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (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. 1000414-88.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NADIR DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 NADIR DOS SANTOS SOUZA e 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, em que a parte autora 

deixou de comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 12951712) 

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 NADIR DOS SANTOS SOUZA, 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) 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, 14 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NADIR DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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. 1000415-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NADIR DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como 

partes NADIR DOS SANTOS SOUZA e VIVO S.A., em que a parte autora 

deixou de comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 12951758) 

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 NADIR DOS SANTOS SOUZA, 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) 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 
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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, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NADIR DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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. 1000415-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NADIR DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como 

partes NADIR DOS SANTOS SOUZA e VIVO S.A., em que a parte autora 

deixou de comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 12951758) 

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 NADIR DOS SANTOS SOUZA, 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) 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, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-47.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000020-47.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 

38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANA 

LUCIA DE OLIVEIRA SILVA em face de LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. 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 preliminares, passo a analise: Afasto a preliminar de ausência de 

interesse processual, e ainda ausência de pretensão resistida, já que não 

há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que 

entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem 

como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se 

traduz pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão 

autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do 

litígio - composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a 

parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e 

formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que está possui 

interesse processual. Passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 6º 

da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, em razão da 

compra de um celular Modelo SANSUNG J5, financiada pela requerida 

(Losango). Aduz que foi informada que havia em atraso uma parcela com 

vencimento do mês de Dezembro de 2016, porém tal fatura encontra-se 

paga, não havendo débitos, anexando comprovantes de pagamento. Em 

defesa, a requerida alega ausência de pagamento de 2 (duas) parcelas, o 

que ensejou a negativação do nome da autora. Afirma inexistência de 

danos morais e requer a improcedência dos pedidos. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Em que pese às suas alegações, não há 

elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da 

empresa reclamada. Apesar da autora anexar cópia do carnê da referida 

compra e de alguns comprovantes de pagamento, não foram juntados os 

comprovantes dos meses 02 e 05/2017 (id. 11314017 e 11314021), bem 

como o comprovante anexado no mês 08/2017 encontra-se inelegível, não 

demonstrado de forma concreta a quitação de suas obrigações 

assumidas junto a requerida. Ressalto a regra do ônus da prova no 

Sistema de Proteção ao Consumidor serve para beneficiar o consumidor 

que se afigure em uma situação de hipossuficiência, no entanto, isso não 

significa que ele não deva produzir qualquer prova. Deve haver, ao 

menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que 

não ocorreu in caso, já que a autora não comprovou a quitação da dívida 

junto a requerida. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – 
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INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO 

AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EFETUADA EM 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. -Recurso 

d e s p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 2 7 4 2 1 5 7 2 0 1 4 8 2 6 0 0 0 1  S P 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou totalmente o debito aberto com a reclamada, o que 

justificou o encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da 

Serasa e do SPC. Verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora, realizada pela ASSOCIACAO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS, no ano 

de 2013, não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pelo fato de existirem anotações preexistentes nos órgãos 

restritivos de crédito em nome da parte autora, consoante o teor da 

súmula 385 do STJ. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda 

com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos da parte autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-47.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000020-47.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 

38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANA 

LUCIA DE OLIVEIRA SILVA em face de LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. 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 preliminares, passo a analise: Afasto a preliminar de ausência de 

interesse processual, e ainda ausência de pretensão resistida, já que não 

há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que 

entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem 

como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se 

traduz pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão 

autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do 

litígio - composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a 

parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e 

formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que está possui 

interesse processual. Passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 6º 

da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, em razão da 

compra de um celular Modelo SANSUNG J5, financiada pela requerida 

(Losango). Aduz que foi informada que havia em atraso uma parcela com 

vencimento do mês de Dezembro de 2016, porém tal fatura encontra-se 

paga, não havendo débitos, anexando comprovantes de pagamento. Em 

defesa, a requerida alega ausência de pagamento de 2 (duas) parcelas, o 

que ensejou a negativação do nome da autora. Afirma inexistência de 

danos morais e requer a improcedência dos pedidos. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Em que pese às suas alegações, não há 

elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da 

empresa reclamada. Apesar da autora anexar cópia do carnê da referida 

compra e de alguns comprovantes de pagamento, não foram juntados os 

comprovantes dos meses 02 e 05/2017 (id. 11314017 e 11314021), bem 

como o comprovante anexado no mês 08/2017 encontra-se inelegível, não 

demonstrado de forma concreta a quitação de suas obrigações 

assumidas junto a requerida. Ressalto a regra do ônus da prova no 

Sistema de Proteção ao Consumidor serve para beneficiar o consumidor 

que se afigure em uma situação de hipossuficiência, no entanto, isso não 

significa que ele não deva produzir qualquer prova. Deve haver, ao 

menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que 

não ocorreu in caso, já que a autora não comprovou a quitação da dívida 

junto a requerida. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – 

INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO 

AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EFETUADA EM 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. -Recurso 

d e s p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 2 7 4 2 1 5 7 2 0 1 4 8 2 6 0 0 0 1  S P 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou totalmente o debito aberto com a reclamada, o que 

justificou o encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da 

Serasa e do SPC. Verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora, realizada pela ASSOCIACAO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS, no ano 

de 2013, não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pelo fato de existirem anotações preexistentes nos órgãos 

restritivos de crédito em nome da parte autora, consoante o teor da 

súmula 385 do STJ. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda 

com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos da parte autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 
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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, 14 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-18.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (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. 1000009-18.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ANA LUCIA DE 

OLIVEIRA SILVA em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, em razão da compra de um celular Modelo 

SANSUNG J5, financiada pela Losango, cuja ação outra foi ajuizada sob o 

n. 1000020-47.2018.8.11.0038. Aduz que foi informada que havia em 

atraso uma parcela com vencimento do mês de Dezembro de 2016, porém 

tal fatura encontra-se paga, não havendo débitos, anexando 

comprovantes de pagamento. Em defesa, a requerida alega ausência de 

pagamento do terceiro boleto, o que ensejou a negativação do nome da 

autora. Afirma inexistência de danos morais e requer a improcedência dos 

pedidos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em que pese às 

suas alegações, não há elementos nos autos que levem à configuração 

do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Apesar da autora anexar 

cópia do carnê da referida compra e de alguns comprovantes de 

pagamento, não foram juntados os comprovantes dos meses 02 e 05/2017 

(id. 11314017 e 11314021), bem como o comprovante anexado no mês 

08/2017 encontra-se inelegível, não demonstrado de forma concreta a 

quitação de suas obrigações assumidas junto a requerida. Ressalto a 

regra do ônus da prova no Sistema de Proteção ao Consumidor serve 

para beneficiar o consumidor que se afigure em uma situação de 

hipossuficiência, no entanto, isso não significa que ele não deva produzir 

qualquer prova. Deve haver, ao menos, um arcabouço probatório mínimo 

que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso, já que a autora 

não comprovou a quitação da dívida junto a requerida. Nesse sentido, é o 

entendimento jurisprudencial: COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou totalmente o debito aberto com a reclamada, o que 

justificou o encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da 

Serasa e do SPC. Verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora, realizada pela ASSOCIACAO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS, no ano 

de 2013, não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pelo fato de existirem anotações preexistentes nos órgãos 

restritivos de crédito em nome da parte autora, consoante o teor da 

súmula 385 do STJ. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda 

com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos da parte autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-18.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (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. 1000009-18.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ANA LUCIA DE 

OLIVEIRA SILVA em face de DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 
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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. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, em razão da compra de um celular Modelo 

SANSUNG J5, financiada pela Losango, cuja ação outra foi ajuizada sob o 

n. 1000020-47.2018.8.11.0038. Aduz que foi informada que havia em 

atraso uma parcela com vencimento do mês de Dezembro de 2016, porém 

tal fatura encontra-se paga, não havendo débitos, anexando 

comprovantes de pagamento. Em defesa, a requerida alega ausência de 

pagamento do terceiro boleto, o que ensejou a negativação do nome da 

autora. Afirma inexistência de danos morais e requer a improcedência dos 

pedidos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em que pese às 

suas alegações, não há elementos nos autos que levem à configuração 

do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Apesar da autora anexar 

cópia do carnê da referida compra e de alguns comprovantes de 

pagamento, não foram juntados os comprovantes dos meses 02 e 05/2017 

(id. 11314017 e 11314021), bem como o comprovante anexado no mês 

08/2017 encontra-se inelegível, não demonstrado de forma concreta a 

quitação de suas obrigações assumidas junto a requerida. Ressalto a 

regra do ônus da prova no Sistema de Proteção ao Consumidor serve 

para beneficiar o consumidor que se afigure em uma situação de 

hipossuficiência, no entanto, isso não significa que ele não deva produzir 

qualquer prova. Deve haver, ao menos, um arcabouço probatório mínimo 

que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso, já que a autora 

não comprovou a quitação da dívida junto a requerida. Nesse sentido, é o 

entendimento jurisprudencial: COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou totalmente o debito aberto com a reclamada, o que 

justificou o encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da 

Serasa e do SPC. Verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora, realizada pela ASSOCIACAO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS, no ano 

de 2013, não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. ” Inocorrente, portanto, qualquer 

afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada pela 

parte Ré, pelo fato de existirem anotações preexistentes nos órgãos 

restritivos de crédito em nome da parte autora, consoante o teor da 

súmula 385 do STJ. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda 

com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos da parte autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-37.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (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. 1000398-37.2017.8.11.0038 REQUERENTE: AILTON ABREU DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 AILTON ABREU DA SILVA e BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em que a parte autora deixou de 

comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 12954442) 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 AILTON ABREU DA SILVA, 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) 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 
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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, 14 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-37.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (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. 1000398-37.2017.8.11.0038 REQUERENTE: AILTON ABREU DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 AILTON ABREU DA SILVA e BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em que a parte autora deixou de 

comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 12954442) 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 AILTON ABREU DA SILVA, 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) 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, 14 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-96.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISLAINE MONEZI DECAMPOS (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. 1000310-96.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: ISLAINE MONEZI DECAMPOS 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 R P OTENIO MERCADO - EPP e ISLAINE MONEZI 

DECAMPOS, em que a parte autora deixou de comparecer à audiência 

para a qual foi intimada (id. 12950187) 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 R P 

OTENIO MERCADO - EPP, 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) 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, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO CELESTINO BATISTA NETO (ADVOGADO(A))

ANDERSON DELBEM CAZARINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (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. 1000325-65.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANDERSON DELBEM 

CAZARINI REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO 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 ANDERSON DELBEM CAZARINI e 

GUILHERME LINARES NOLASCO, em que a parte autora deixou de 

comparecer à audiência para a qual foi intimado (id. 1442044) 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 ANDERSON DELBEM CAZARINI, 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) 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, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-81.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIS BATISTA DE TOLDA (REQUERENTE)

ELAINE GOMES ALVARENGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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. 1000408-81.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SIDNEIS 

BATISTA DE TOLDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 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 c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO ACAUTELATÓRIO, 

ajuizada por SIDNEIS BATISTA DE TOLDA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos devidamente 

qualificados. Decido Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de 

direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que a autora anexou fatura 

de energia em seu nome (id. 13665669). Ademais o comprovante de 

endereço não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Passo a análise do mérito. Pelo que se extrai da inicial, e 

dos documentos que acompanham, a parte reclamante teve seu crédito 

restrito no comercio local em razão da inserção indevida de seu nome nos 

órgãos restritivos de crédito, por débito de responsabilidade da parte 

reclamada. Diante da tentativa frustrada em resolver o problema pela via 

administrativa busca a tutela jurisdicional como garantia de seus direitos. 

Liminar indeferida no id. 12492376, haja vista, a retirada anterior do 

lançamento no nome do autor. Por outro lado, na peça contestatória, a 

parte ré defende que não houve qualquer conduta irregular praticada, 

inexistindo responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é 

oriunda do inadimplemento contratual, regularmente, aderido pela parte 

autora, isto é, existe um contrato inadimplido, ensejador da restrição 

declinada na inicial. Argumenta que não há comprovação dos supostos 

danos morais sofridos pela parte autora e que os fatos não passaram de 

mero aborrecimento. Por fim, pugna pela improcedência in totum da 

pretensão autoral. 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 reclamada alega existência de débitos, contudo, os 

documentos anexados no id. 13601749 (extrato de consumo), não 

demonstram a utilização do serviço, constando ainda encerramento do 

contrato em 20/07/2017. Restando caracterizada a falha e a abusividade 

na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

Não há olvidar como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos autos 

indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ao passo que inseriu 

indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o seu 

acesso ao crédito no comércio local, caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco que 

a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de 

que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 
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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. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); 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. 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 

que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Diante do exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: - DECLARAR INEXIGÍVEL os débitos com 

relação ao mês de agosto/2017, e DETERMINAR que a requerida 

abstenha-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, bem como abstenha 

de efetuar a inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada a PAGAR à parte Autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco 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 da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância de má 

fé; 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, 14 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-81.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIS BATISTA DE TOLDA (REQUERENTE)

ELAINE GOMES ALVARENGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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. 1000408-81.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SIDNEIS 

BATISTA DE TOLDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 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 c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO ACAUTELATÓRIO, 

ajuizada por SIDNEIS BATISTA DE TOLDA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos devidamente 

qualificados. Decido Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de 

direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que a autora anexou fatura 

de energia em seu nome (id. 13665669). Ademais o comprovante de 

endereço não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Passo a análise do mérito. Pelo que se extrai da inicial, e 

dos documentos que acompanham, a parte reclamante teve seu crédito 

restrito no comercio local em razão da inserção indevida de seu nome nos 

órgãos restritivos de crédito, por débito de responsabilidade da parte 

reclamada. Diante da tentativa frustrada em resolver o problema pela via 

administrativa busca a tutela jurisdicional como garantia de seus direitos. 

Liminar indeferida no id. 12492376, haja vista, a retirada anterior do 

lançamento no nome do autor. Por outro lado, na peça contestatória, a 

parte ré defende que não houve qualquer conduta irregular praticada, 

inexistindo responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é 

oriunda do inadimplemento contratual, regularmente, aderido pela parte 

autora, isto é, existe um contrato inadimplido, ensejador da restrição 

declinada na inicial. Argumenta que não há comprovação dos supostos 

danos morais sofridos pela parte autora e que os fatos não passaram de 

mero aborrecimento. Por fim, pugna pela improcedência in totum da 

pretensão autoral. 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 reclamada alega existência de débitos, contudo, os 
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documentos anexados no id. 13601749 (extrato de consumo), não 

demonstram a utilização do serviço, constando ainda encerramento do 

contrato em 20/07/2017. Restando caracterizada a falha e a abusividade 

na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito oriundo da negativação 

indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 

Não há olvidar como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos autos 

indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ao passo que inseriu 

indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos que inviabilizou o seu 

acesso ao crédito no comércio local, caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco que 

a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de 

que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); 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. 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 

que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Diante do exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: - DECLARAR INEXIGÍVEL os débitos com 

relação ao mês de agosto/2017, e DETERMINAR que a requerida 

abstenha-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, bem como abstenha 

de efetuar a inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada a PAGAR à parte Autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco 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 da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - Julgo improcedente o pedido de condenação em litigância de má 

fé; 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, 14 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-82.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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. 1000147-82.2018.8.11.0038 REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA 

SILVA DA CRUZ 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. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PATRICIA APARECIDA 

SILVA DA CRUZ em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, em que foi REQUERIDO pela parte reclamante a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. A desistência 

do prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, diversamente do procedimento 

comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 90 - A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 
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extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante PATRICIA APARECIDA SILVA 

DA CRUZ (id. 14407590), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da parte 

adversa. P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-82.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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. 1000147-82.2018.8.11.0038 REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA 

SILVA DA CRUZ 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. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PATRICIA APARECIDA 

SILVA DA CRUZ em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, em que foi REQUERIDO pela parte reclamante a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. A desistência 

do prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, diversamente do procedimento 

comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 90 - A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante PATRICIA APARECIDA SILVA 

DA CRUZ (id. 14407590), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da parte 

adversa. P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-07.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALCIENE PERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

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. 1000400-07.2017.8.11.0038 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. 12954591) 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 
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instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

___________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-07.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALCIENE PERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

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. 1000400-07.2017.8.11.0038 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. 12954591) 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) 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, 14 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

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)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (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. 8010304-63.2016.8.11.0038 REQUERENTE: LEONARDO FERREIRA 

ALVIM REQUERIDO: V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 
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condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 14 de agosto de 2018 - 15:51:22. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

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)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (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. 8010304-63.2016.8.11.0038 REQUERENTE: LEONARDO FERREIRA 

ALVIM REQUERIDO: V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 
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expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 14 de agosto de 2018 - 15:51:22. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-24.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES TOSTA (REQUERENTE)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

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. 1000222-24.2018.8.11.0038 REQUERENTE: APARECIDO ALVES TOSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como 

partes APARECIDO ALVES TOSTA e ENERGISA MATO 

GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que, entre outros, aquela 

requereu in initio litis e inaudita altera parte fosse determinado a 

suspensão da cobrança/exigência da fatura do mês de maio de 2018 – 

R$. 1.489,19 (mil quatrocentos e oitenta e nove reais e dezenove 

centavos) – e a abstenção de corte do fornecimento de energia em 

decorrência dessa, o qual foi indeferido de forma justificada. Como outrora 

já esclarecido, há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da 

sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente 

seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 

recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris – NÃO está configurada pelo fato de que a 

cobrança decorreu de medição/leitura do consumo no período, que na 

zona rural pode ocorrer de forma plurimensal e sequer esclareceu o 

consumidor ter sido essa equivocada ou efetuou ele a leitura mensal - 

autoleitura – Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010. Ademais, quando 

da análise do histórico de consumo é possível aferir que nos meses de 

março e abril de 2018 há histórico de consumo zerado, sendo aquela não 

juntada e esta apresentada com cobrança apenas de encargos pretéritos, 

ou seja, a fatura de maio e que afirma abusiva, provavelmente, decorreu 

do acúmulo do período e leitura feita de forma plurimensal. Os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar, ainda 

que após o o corte/suspensão do serviço, NÃO subsistem pela 

insuficiência das provas apresentadas até o momento. O reclamante 

apresenta pedido outro em que pugna pela reconsideração da decisão e, 

diante do corte/suspensão do fornecimento realizado pela reclamada - 

fato novo -, seja deferida a tutela provisória de urgência para o fim de 

determinar o restabelecimento disso, uma vez que produtor de leite e 

depende da energia elétrica. Ocorre que se limita em se irresignar quanto 

ao valor cobrado/exigido pela parte adversa – R$. 1.489,19 (mil 

quatrocentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos) –, contudo não 

apresenta o que acredita ser correto/adequado, ainda que se utilizando da 

média de consumo dos últimos 12 (doze) meses, e o consigna, ficando em 

caso de depósito da quantia que afirma correta a lide apenas em relação 

ao eventual controverso. Isso posto, em conformidade com o já decidido 

outrora, mantendo a decisão pretérita e INDEFIRO o pedido. Aguarde a 

audiência de conciliação já designada ou pedido outro com depósito de 

valor pelo reclamante, no mínimo, considerando a média de consumo dos 

últimos 12 (doze) meses e demonstrando o adimplemento das demais 

faturas que não são objeto da ação. Intime. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 15 de agosto de 2018 - 16:15:04. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-24.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES TOSTA (REQUERENTE)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

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. 1000222-24.2018.8.11.0038 REQUERENTE: APARECIDO ALVES TOSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como 
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partes APARECIDO ALVES TOSTA e ENERGISA MATO 

GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que, entre outros, aquela 

requereu in initio litis e inaudita altera parte fosse determinado a 

suspensão da cobrança/exigência da fatura do mês de maio de 2018 – 

R$. 1.489,19 (mil quatrocentos e oitenta e nove reais e dezenove 

centavos) – e a abstenção de corte do fornecimento de energia em 

decorrência dessa, o qual foi indeferido de forma justificada. Como outrora 

já esclarecido, há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da 

sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente 

seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 

recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris – NÃO está configurada pelo fato de que a 

cobrança decorreu de medição/leitura do consumo no período, que na 

zona rural pode ocorrer de forma plurimensal e sequer esclareceu o 

consumidor ter sido essa equivocada ou efetuou ele a leitura mensal - 

autoleitura – Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010. Ademais, quando 

da análise do histórico de consumo é possível aferir que nos meses de 

março e abril de 2018 há histórico de consumo zerado, sendo aquela não 

juntada e esta apresentada com cobrança apenas de encargos pretéritos, 

ou seja, a fatura de maio e que afirma abusiva, provavelmente, decorreu 

do acúmulo do período e leitura feita de forma plurimensal. Os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar, ainda 

que após o o corte/suspensão do serviço, NÃO subsistem pela 

insuficiência das provas apresentadas até o momento. O reclamante 

apresenta pedido outro em que pugna pela reconsideração da decisão e, 

diante do corte/suspensão do fornecimento realizado pela reclamada - 

fato novo -, seja deferida a tutela provisória de urgência para o fim de 

determinar o restabelecimento disso, uma vez que produtor de leite e 

depende da energia elétrica. Ocorre que se limita em se irresignar quanto 

ao valor cobrado/exigido pela parte adversa – R$. 1.489,19 (mil 

quatrocentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos) –, contudo não 

apresenta o que acredita ser correto/adequado, ainda que se utilizando da 

média de consumo dos últimos 12 (doze) meses, e o consigna, ficando em 

caso de depósito da quantia que afirma correta a lide apenas em relação 

ao eventual controverso. Isso posto, em conformidade com o já decidido 

outrora, mantendo a decisão pretérita e INDEFIRO o pedido. Aguarde a 

audiência de conciliação já designada ou pedido outro com depósito de 

valor pelo reclamante, no mínimo, considerando a média de consumo dos 

últimos 12 (doze) meses e demonstrando o adimplemento das demais 

faturas que não são objeto da ação. Intime. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 15 de agosto de 2018 - 16:15:04. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-78.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOARES DE MOURA (REQUERENTE)

BEATRIZ BARBOSA PEROZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

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. 8010055-78.2017.8.11.0038 REQUERENTE: REGINALDO SOARES DE 

MOURA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 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 REGINALDO 

SOARES DE MOURA e BANCO DO BRASIL S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento forçado do débito à 

credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada, em que pese nova petição com a alegação de que 

haveria valor remanescente - Id. Num. 14421751 É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. O credor/exequente alega e existência de saldo 

remanescente a ser adimplido e pugna pela constrição/penhora on line de 

R$. 1.626,30 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta centavos), o qual 

indefiro, pois a constrição/penhora online nas contas da instituição 

financeira, parte adversa, se deu em conformidade com o valor informado 

anteriormente e é recebido da conta única com os acréscimos legais do 

período. Ademais, a parte devedora/executada alega o depósito de valor 

para o adimplemento da obrigação objeto da ação - Id. Num. 14391247 -, 

contudo inexiste disponibilização do valor - extrato anexo. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Diante do 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. 

Consequentemente, caso disponibilizado o valor que a parte 

devedora/executada alega ter depositado/pago - Id. Num. 14391247 -, 

DETERMINO a expedição do alvará judicial de levantamento em seu favor, 

pois, diante da sua inércia, o adimplmento se deu em decorrência da 

constrição/penhora online através do sistema BACENJUD. As intimações 

no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de agosto de 2018 - 04:52:35. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-78.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOARES DE MOURA (REQUERENTE)

BEATRIZ BARBOSA PEROZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

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. 8010055-78.2017.8.11.0038 REQUERENTE: REGINALDO SOARES DE 

MOURA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 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 REGINALDO 

SOARES DE MOURA e BANCO DO BRASIL S.A., em que, no decorrer do 
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procedimento, a parte devedora realizou o pagamento forçado do débito à 

credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada, em que pese nova petição com a alegação de que 

haveria valor remanescente - Id. Num. 14421751 É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. O credor/exequente alega e existência de saldo 

remanescente a ser adimplido e pugna pela constrição/penhora on line de 

R$. 1.626,30 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta centavos), o qual 

indefiro, pois a constrição/penhora online nas contas da instituição 

financeira, parte adversa, se deu em conformidade com o valor informado 

anteriormente e é recebido da conta única com os acréscimos legais do 

período. Ademais, a parte devedora/executada alega o depósito de valor 

para o adimplemento da obrigação objeto da ação - Id. Num. 14391247 -, 

contudo inexiste disponibilização do valor - extrato anexo. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Diante do 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. 

Consequentemente, caso disponibilizado o valor que a parte 

devedora/executada alega ter depositado/pago - Id. Num. 14391247 -, 

DETERMINO a expedição do alvará judicial de levantamento em seu favor, 

pois, diante da sua inércia, o adimplmento se deu em decorrência da 

constrição/penhora online através do sistema BACENJUD. As intimações 

no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de agosto de 2018 - 04:52:35. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERREIRA RAMALHO (REQUERENTE)

HEVELLYN CRISTIAN GUIMARAES COSTA (REQUERENTE)

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AÉREAS (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. 8010011-59.2017.8.11.0038 REQUERENTE: HEVELLYN CRISTIAN 

GUIMARAES COSTA, ROBSON FERREIRA RAMALHO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AÉREAS Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato 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 HEVELLYN CRISTIAN GUIMARAES COSTA, 

ROBSON FERREIRA RAMALHO e AZUL LINHAS AÉREAS, em que, no 

decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada, contudo, o alvará foi expedido com dados 

bancários incorretos, razão pela qual fora cancelado. Isso posto e por ter 

acesso ao Siscondj, EXPEÇO novo alvará de levantamento em nome do 

beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Após, arquive 

os autos com as baixas necessárias. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 16 de agosto de 2018 - 15:48:44. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERREIRA RAMALHO (REQUERENTE)

HEVELLYN CRISTIAN GUIMARAES COSTA (REQUERENTE)

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AÉREAS (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. 8010011-59.2017.8.11.0038 REQUERENTE: HEVELLYN CRISTIAN 

GUIMARAES COSTA, ROBSON FERREIRA RAMALHO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AÉREAS Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato 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 HEVELLYN CRISTIAN GUIMARAES COSTA, 

ROBSON FERREIRA RAMALHO e AZUL LINHAS AÉREAS, em que, no 

decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada, contudo, o alvará foi expedido com dados 

bancários incorretos, razão pela qual fora cancelado. Isso posto e por ter 

acesso ao Siscondj, EXPEÇO novo alvará de levantamento em nome do 

beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Após, arquive 

os autos com as baixas necessárias. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 16 de agosto de 2018 - 15:48:44. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000232-68.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA (EXEQUENTE)

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000232-68.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: FUNDACAO ARCO IRIS DE 

ARAPUTANGA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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 EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 

c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC -, ajuizada pelo(a) exequente em epígrafe, 

FUNDAÇÃO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA, pessoa jurídica de direito 

privado, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de 

direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é fixada através do critério econômico – ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material – cujo 

art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim 

como ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado – Lei n. 

12.153/2009, art. 2º, § 4º -, assim como tem a pessoa que pode demandar 

no polo ativo prevista na Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, e hipóteses do § 1º 

do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, caso considerada subsidiariamente - Lei n. 

12.153/2009, art. 27. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Trato de questão de ordem pública que envolve 

competência absoluta e, portanto, cabível por esse julgador o 

conhecimento da inadmissibilidade do processamento perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública de ofício e a consequente extinção do 

processo sem apreciação do mérito, pois não pode a requerente – 

fundação privada – demandar como parte autora nos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, porque não se enquadra nas hipóteses previstas na 

Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, ou seja, podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, “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”, não se enquadrando 

igualmente nas hipóteses do § 1º do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, caso 

considerada subsidiariamente - Lei n. 12.153/2009, art. 27. Há a extinção 

do processo, sem resolução do mérito, quando sobrevier qualquer dos 

impedimentos, sendo prescindível nos processos do Juizado Especial a 

prévia intimação pessoal da parte – CPC, art. 267, § 1° -, pois aplicável a 

regra especial da Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º c/c Lei n. 12.153/2009, 

art. 27. Nesses termos: “SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO 

JUIZADO ESPECIAL. O sindicato, por ser pessoa jurídica, mas não se 

enquadrar na exceção legal atinente à microempresa, não pode demandar 

no Juizado Especial. Inteligência do art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito, de ofício. Unânime. 

(Recurso Cível Nº 71002910545, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 09/06/2011)”. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002910545 RS, Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Data de Julgamento: 09/06/2011, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2011) Há competência 

para julgar demandas em que figurem no polo ativo pessoas físicas, 

microempresas e empresas de pequeno porte, nas quais não se 

enquadram as fundações e o § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/95 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27 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 circunstancias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO, pela incompetência para processar ação de interesse dessa 

parte/pessoa no polo ativo, o que é inadmissível em sede de Juizado 

Especial da Fazenda Pública - Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, e hipóteses do 

§ 1º do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, caso considerada subsidiariamente - 

Lei n. 12.153/2009, art. 27 c/c art. 51, IV e § 1º; CPC, art. 267, IV/NCPC, 

art. 485, IV. 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. 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. Araputanga-MT, 16 de agosto 

de 2018 - 16:43:39. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000232-68.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA (EXEQUENTE)

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000232-68.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: FUNDACAO ARCO IRIS DE 

ARAPUTANGA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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 EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 

c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC -, ajuizada pelo(a) exequente em epígrafe, 

FUNDAÇÃO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA, pessoa jurídica de direito 

privado, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de 

direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é fixada através do critério econômico – ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material – cujo 

art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim 

como ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado – Lei n. 

12.153/2009, art. 2º, § 4º -, assim como tem a pessoa que pode demandar 

no polo ativo prevista na Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, e hipóteses do § 1º 

do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, caso considerada subsidiariamente - Lei n. 

12.153/2009, art. 27. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Trato de questão de ordem pública que envolve 

competência absoluta e, portanto, cabível por esse julgador o 

conhecimento da inadmissibilidade do processamento perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública de ofício e a consequente extinção do 

processo sem apreciação do mérito, pois não pode a requerente – 

fundação privada – demandar como parte autora nos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, porque não se enquadra nas hipóteses previstas na 

Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, ou seja, podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, “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”, não se enquadrando 

igualmente nas hipóteses do § 1º do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, caso 

considerada subsidiariamente - Lei n. 12.153/2009, art. 27. Há a extinção 

do processo, sem resolução do mérito, quando sobrevier qualquer dos 

impedimentos, sendo prescindível nos processos do Juizado Especial a 

prévia intimação pessoal da parte – CPC, art. 267, § 1° -, pois aplicável a 

regra especial da Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º c/c Lei n. 12.153/2009, 

art. 27. Nesses termos: “SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO 

JUIZADO ESPECIAL. O sindicato, por ser pessoa jurídica, mas não se 

enquadrar na exceção legal atinente à microempresa, não pode demandar 

no Juizado Especial. Inteligência do art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito, de ofício. Unânime. 

(Recurso Cível Nº 71002910545, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 09/06/2011)”. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002910545 RS, Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Data de Julgamento: 09/06/2011, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2011) Há competência 

para julgar demandas em que figurem no polo ativo pessoas físicas, 

microempresas e empresas de pequeno porte, nas quais não se 

enquadram as fundações e o § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/95 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27 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 circunstancias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO, pela incompetência para processar ação de interesse dessa 

parte/pessoa no polo ativo, o que é inadmissível em sede de Juizado 
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Especial da Fazenda Pública - Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, e hipóteses do 

§ 1º do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, caso considerada subsidiariamente - 

Lei n. 12.153/2009, art. 27 c/c art. 51, IV e § 1º; CPC, art. 267, IV/NCPC, 

art. 485, IV. 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. 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. Araputanga-MT, 16 de agosto 

de 2018 - 16:43:39. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000114-92.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000114-92.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: FUNDACAO ARCO IRIS DE 

ARAPUTANGA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem 

examinado, chamo o feito à ordem. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – rito 

da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC -, ajuizada 

pelo(a) exequente em epígrafe, FUNDAÇÃO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA, 

pessoa jurídica de direito privado, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), cuja competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º -, assim como tem a pessoa 

que pode demandar no polo ativo prevista na Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, 

e hipóteses do § 1º do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, caso considerada 

subsidiariamente - Lei n. 12.153/2009, art. 27. É o necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Em que pese ter 

anteriormente determinado o processamento da ação em epígrafe, após 

análise com acuidade verifico que trato de questão de ordem pública que 

envolve competência absoluta e, portanto, cabível por esse julgador o 

conhecimento da inadmissibilidade do processamento perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública de ofício e a consequente extinção do 

processo sem apreciação do mérito, pois não pode a requerente – 

fundação privada – demandar como parte autora nos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, porque não se enquadra nas hipóteses previstas na 

Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, ou seja, podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, “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”, não se enquadrando 

igualmente nas hipóteses do § 1º do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, caso 

considerada subsidiariamente - Lei n. 12.153/2009, art. 27. Há a extinção 

do processo, sem resolução do mérito, quando sobrevier qualquer dos 

impedimentos, sendo prescindível nos processos do Juizado Especial a 

prévia intimação pessoal da parte – CPC, art. 267, § 1° -, pois aplicável a 

regra especial da Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º c/c Lei n. 12.153/2009, 

art. 27. Nesses termos: “SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO 

JUIZADO ESPECIAL. O sindicato, por ser pessoa jurídica, mas não se 

enquadrar na exceção legal atinente à microempresa, não pode demandar 

no Juizado Especial. Inteligência do art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito, de ofício. Unânime. 

(Recurso Cível Nº 71002910545, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 09/06/2011)”. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002910545 RS, Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Data de Julgamento: 09/06/2011, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2011) Há competência 

para julgar demandas em que figurem no polo ativo pessoas físicas, 

microempresas e empresas de pequeno porte, nas quais não se 

enquadram as fundações e o § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/95 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27 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 circunstancias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO, pela incompetência para processar ação de interesse dessa 

parte/pessoa no polo ativo, o que é inadmissível em sede de Juizado 

Especial da Fazenda Pública - Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, e hipóteses do 

§ 1º do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, caso considerada subsidiariamente - 

Lei n. 12.153/2009, art. 27 c/c art. 51, IV e § 1º; CPC, art. 267, IV/NCPC, 

art. 485, IV. 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. 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. Araputanga-MT, 17 de agosto 

de 2018 - 17:50:59. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000113-10.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000113-10.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: FUNDACAO ARCO IRIS DE 

ARAPUTANGA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Visto e bem examinado, chamo o feito à ordem. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC 

-, ajuizada pelo(a) exequente em epígrafe, FUNDAÇÃO ARCO IRIS DE 

ARAPUTANGA, pessoa jurídica de direito privado, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), 

cuja competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através 

do critério econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 

12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos 

locais em que estiver instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º -, assim 

como tem a pessoa que pode demandar no polo ativo prevista na Lei n. 

12.153/2009, art. 5º, I, e hipóteses do § 1º do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, 

caso considerada subsidiariamente - Lei n. 12.153/2009, art. 27. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Em 

que pese ter anteriormente determinado o processamento da ação em 

epígrafe, após análise com acuidade verifico que trato de questão de 

ordem pública que envolve competência absoluta e, portanto, cabível por 

esse julgador o conhecimento da inadmissibilidade do processamento 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de ofício e a consequente 

extinção do processo sem apreciação do mérito, pois não pode a 

requerente – fundação privada – demandar como parte autora nos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, porque não se enquadra nas 

hipóteses previstas na Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, ou seja, podem ser 

partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, “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”, não 

se enquadrando igualmente nas hipóteses do § 1º do art. 8º da Lei n. 

9.099/1995, caso considerada subsidiariamente - Lei n. 12.153/2009, art. 

27. Há a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando 

sobrevier qualquer dos impedimentos, sendo prescindível nos processos 

do Juizado Especial a prévia intimação pessoal da parte – CPC, art. 267, § 

1° -, pois aplicável a regra especial da Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º c/c 
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Lei n. 12.153/2009, art. 27. Nesses termos: “SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE 

DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL. O sindicato, por ser pessoa 

jurídica, mas não se enquadrar na exceção legal atinente à microempresa, 

não pode demandar no Juizado Especial. Inteligência do art. 8º, § 1º, da 

Lei nº 9.099/95. Extinção do processo sem julgamento do mérito, de ofício. 

Unânime. (Recurso Cível Nº 71002910545, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 

09/06/2011)”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002910545 RS, Relator: João 

Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 09/06/2011, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2011) Há 

competência para julgar demandas em que figurem no polo ativo pessoas 

físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, nas quais não se 

enquadram as fundações e o § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/95 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27 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 circunstancias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO, pela incompetência para processar ação de interesse dessa 

parte/pessoa no polo ativo, o que é inadmissível em sede de Juizado 

Especial da Fazenda Pública - Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, e hipóteses do 

§ 1º do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, caso considerada subsidiariamente - 

Lei n. 12.153/2009, art. 27 c/c art. 51, IV e § 1º; CPC, art. 267, IV/NCPC, 

art. 485, IV. 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. 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. Araputanga-MT, 17 de agosto 

de 2018 - 17:52:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000111-40.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA (EXEQUENTE)

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000111-40.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: FUNDACAO ARCO IRIS DE 

ARAPUTANGA EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

Visto e bem examinado, chamo o feito à ordem. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – 

rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC -, ajuizada 

pelo(a) exequente em epígrafe, FUNDAÇÃO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA, 

pessoa jurídica de direito privado, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), cuja competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º -, assim como tem a pessoa 

que pode demandar no polo ativo prevista na Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, 

e hipóteses do § 1º do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, caso considerada 

subsidiariamente - Lei n. 12.153/2009, art. 27. É o necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Em que pese ter 

anteriormente determinado o processamento da ação em epígrafe, após 

análise com acuidade verifico que trato de questão de ordem pública que 

envolve competência absoluta e, portanto, cabível por esse julgador o 

conhecimento da inadmissibilidade do processamento perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública de ofício e a consequente extinção do 

processo sem apreciação do mérito, pois não pode a requerente – 

fundação privada – demandar como parte autora nos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, porque não se enquadra nas hipóteses previstas na 

Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, ou seja, podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, “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”, não se enquadrando 

igualmente nas hipóteses do § 1º do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, caso 

considerada subsidiariamente - Lei n. 12.153/2009, art. 27. Há a extinção 

do processo, sem resolução do mérito, quando sobrevier qualquer dos 

impedimentos, sendo prescindível nos processos do Juizado Especial a 

prévia intimação pessoal da parte – CPC, art. 267, § 1° -, pois aplicável a 

regra especial da Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º c/c Lei n. 12.153/2009, 

art. 27. Nesses termos: “SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO 

JUIZADO ESPECIAL. O sindicato, por ser pessoa jurídica, mas não se 

enquadrar na exceção legal atinente à microempresa, não pode demandar 

no Juizado Especial. Inteligência do art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito, de ofício. Unânime. 

(Recurso Cível Nº 71002910545, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 09/06/2011)”. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002910545 RS, Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Data de Julgamento: 09/06/2011, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2011) Há competência 

para julgar demandas em que figurem no polo ativo pessoas físicas, 

microempresas e empresas de pequeno porte, nas quais não se 

enquadram as fundações e o § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/95 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27 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 circunstancias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO, pela incompetência para processar ação de interesse dessa 

parte/pessoa no polo ativo, o que é inadmissível em sede de Juizado 

Especial da Fazenda Pública - Lei n. 12.153/2009, art. 5º, I, e hipóteses do 

§ 1º do art. 8º da Lei n. 9.099/1995, caso considerada subsidiariamente - 

Lei n. 12.153/2009, art. 27 c/c art. 51, IV e § 1º; CPC, art. 267, IV/NCPC, 

art. 485, IV. 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. 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. Araputanga-MT, 17 de agosto 

de 2018 - 17:54:32. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-16.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da requerente para ciência e manifestação do que de direito acerca da 

petição e documentos juntados pela requerida (ID nº 14784094). MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67548 Nr: 1377-18.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Gratidiano Dorileo Neto , Maria Noêmia 

da Silva Dorilêo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 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 diante do teor certificado pelo Sr. Meirinho à “Ref: 13“, 

Intima-se o Exequente para, no prazo de 05 dias, complementar a 

diligência na forma cobrado, e/ou manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70566 Nr: 2843-47.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): MARCOS JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os documentos acostados junto à petição inicial, verifico a 

ausência de comprovação documental da cientificação prévia do devedor 

acerca da mora, vez que a notificação enviada para a parte requerida foi 

devolvida ao remetente, conforme págs. 32/33.

Desta forma, tendo em vista que “a comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do 

STJ), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

emende a inicial juntado aos autos documento apto a comprovar a mora da 

parte requerida.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57750 Nr: 926-27.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Arenápolis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Isento de 

custas e honorários.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, os autos deverão 

ser arquivados.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, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59533 Nr: 2112-85.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Arenápolis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/O, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, Lisiane de Fátima Zorzo - OAB:8114/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora, e por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais arbitro no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais, no entanto, deverá permanecer suspensa a obrigação, ante 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, as 

autoras não puderem satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará 

prescrita (art. 12 da Lei n.º 1.060/50).Após o TRÂNSITO EM JULGADO, os 

autos deverão ser arquivados.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, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66396 Nr: 751-96.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.Condeno a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o transito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61293 Nr: 3089-77.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Alves de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, Pedro Eustaquio de Oliveira e Silva - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.Condeno a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o transito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 
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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.Arenápolis/MT,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67657 Nr: 1418-82.2018.811.0026

 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: SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para manifestar-se acerca do Laudo 

Pericial jungido à ref.: 41, no prazo de 05 (cinco) dias. No ensejo, 

procedemos à remessa eletrônica dos presentes autos à Procuradoria 

Federal para igual fim.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60652 Nr: 2722-53.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose de Oliveira Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para manifestar-se acerca do Laudo 

Pericial jungido à ref.: 70, no prazo de 05 (cinco) dias. No ensejo, 

procedemos à remessa eletrônica dos presentes autos à Procuradoria 

Federal para igual fim.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43388 Nr: 1580-53.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocilene Francisca Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para manifestar-se acerca do Laudo 

Pericial jungido às fls. 58/62 e anexado virtualmente no sistema Apolo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. No ensejo, procedemos à remessa física dos 

presentes autos à Procuradoria Federal para igual fim.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56208 Nr: 3444-24.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para manifestar-se acerca do Laudo 

Pericial jungido à ref.: 71, no prazo de 05 (cinco) dias. No ensejo, 

procedemos à remessa eletrônica dos presentes autos à Procuradoria 

Federal para igual fim.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44635 Nr: 592-95.2014.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Cesar Bispo de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Cintra Rascheja - 

OAB:MT/15.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386 /SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto pela parte adversa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41966 Nr: 2234-74.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalzita Ribeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pela presente, impulsionam-se os autos intimando a parte autora via 

DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, para 

manifestar-se quanto à impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo INSS, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-84.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DELZA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

8010068-84.2015.8.11.0026. REQUERENTE: DELZA MARIA ALMEIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, 

BANCO DO BRASIL SA VISTOS. I – Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação 

objeto da execução é causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 

924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, 

afastando o interesse processual até então presente. Tendo o autor 

expressado sua concordância com o pagamento efetuado e informado os 

dados bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 14614208 ) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Contudo, 

ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para querendo 

se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 68/2018 do 

CNJ. Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. ARENÁPOLIS, 8 de agosto de 

2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-44.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE ALMEIDA LEAO (REQUERENTE)
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LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE (REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 

8010006-44.2015.8.11.0026. REQUERENTE: JAIRO DE ALMEIDA LEAO 

REQUERIDO: CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE Vistos. I 

– Da detida análise dos autos, percebe-se que aconteceram três 

audiências neste processo; uma de conciliação em 13/03/2015 (id 

6537810); outras duas em 18/08/2015 às 14:00, das quais uma foi 

realizada na sala de audiências da vara única, perante o juízo e outra na 

sala de audiências de conciliação, junto ao conciliador (ids 6537881 e 

13167515), de foram que cada uma das partes compareceu a uma delas. 

Desta forma não há que se falar em revelia ou mesmo extinção do feito 

por ausência do autor. II – Diante do imbróglio ocorrido, CHAMO O FEITO A 

ORDEM para: a) tornar sem efeito o despacho de id 11601477; b) tornar 

sem efeitos, com a devida vênia a minha antecessora, os comando 

jurisdicionais contidos nos termos de audiências e id 6537881 e 13167515. 

III – Em prosseguimento, já tendo o autor manifestado que não deseja 

produzir provas em audiência (id 6537835), INTIME-O para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Oportunamente, conclusos. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 20 de agosto de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-25.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERUSA DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000386-25.2018.8.11.0026. REQUERENTE: GERUSA DE ARAUJO 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de Ação de Inexistência de Débito c/c 

pedido de Antecipação de Urgência proposta GERUSO DE ARAÚJO 

PEREIRA contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA, ambos qualificados. Alega o Promovente, em síntese, que a 

requerida promoveu unilateralmente revisão de consumo da unidade 

consumidora, durante o período de três anos, o que acarretou a cobrança 

de R$ 1.235,23 (hum mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e três 

centavos). Prossegue narrando, que é pessoa de poucos recursos e que 

aufere de renda um salário mínimo mensal, tendo proposto a reclamada o 

parcelamento do débito, o que não foi aceito. Não resolvida a questão 

administrativamente a autora propôs a presente ação. Requereu em sede 

de tutela de urgência para que a reclamada se abstenha de cobrar a 

fatura relativa ao mês de maio/2018, no valor de R$ 1.235,23 (mil, 

duzentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), até decisão 

ulterior deste juízo, vez que referente a dívidas pretéritas. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. A tutela de urgência (cautelar ou 

antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 

2015, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

entanto, de acordo com o enunciado nº 163 do FONAJE, tais 

procedimentos, requeridos em caráter antecedente, são incompatíveis 

com o Sistema dos Juizados Especiais. Vejamos o teor do referido 

enunciado, in verbis: ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de tutela de 

urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 

303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados 

Especiais (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) Não obstante, tal fato 

não é capaz de afastar a entrega da tutela jurisdicional preliminar diante de 

patente necessidade demonstrada nos autos pela parte, daí por que, pelo 

princípio da fungibilidade, passo a analisar o pedido de tutela antecipada 

com base nas regras e disciplinas da tutela de evidência (art. 311, 

CPC/2015), a qual comporta trânsito nos Juizados Especiais, cuja redação 

é a seguinte: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Pois bem! Em um juízo de 

sumária cognição, entendo que os requisitos para o deferimento do pedido 

de tutela de evidência estão presentes. No caso, os fatos narrados pelo 

reclamante e os documentos juntados aos autos são capazes de 

convencer este Juízo, em sede de cognição sumária, de que existir 

ilegalidade na cobrança feita pela reclamada. Existe ainda, o perigo de 

dano de difícil reparação à reclamante. Assim, para fins deste juízo 

sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são 

suficientes à demonstração da plausibilidade de seu direito, em especial 

quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a 

conduta das partes em Juízo. Ressalte-se, por fim, a inexistência do 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, nos termos do art. 

300, § 3º, CPC/2.015, porquanto a qualquer tempo, inclusive, por ocasião 

do julgamento meritório, este provimento pode vir a ser revogado, não 

resultando em qualquer prejuízo a Promovida. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 300, do CPC/2.015, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, a fim determinar que a reclamada se abstenha e cobrar da 

autora a fatura do mês de maio/2018, bem como de interromper o 

fornecimento de energia da UC 2869189, até ulteriores deliberações. 

Cumpra a Secretaria as seguintes providências: a) Cite-se e notifique-se a 

Promovida de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, 

para audiência de conciliação a ser realizada em data designada pelo 

senhor conciliador, conforme sua pauta. b) Advirta-se a Promovida quanto 

as consequências do seu não comparecimento à audiência de conciliação 

(arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95 e enunciado 78 do FONAJE). c) 

Notifique-se a Promovente para tomar as providências pertinentes, 

constando da intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

d) Intimem-se e se cumpra expedindo o necessário. ARENÁPOLIS/MT, 20 

de agosto de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA (ADVOGADO(A))

VALDIR DONIZETE PINTAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000204-73.2017.8.11.0026. REQUERENTE: VALDIR DONIZETE PINTAR 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Vistos. I – 

Aduz o autor na petição de id 14426230, que não teve seu pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela apreciado, tendo reiterado o pedido 

elaborada na inicial em audiência de conciliação (id 11691939). II – Pois 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 611 de 788



bem! O autor requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a 

antecipação dos efeitos da tutela (id 10836555), por não ter a reclamada 

trazido aos autos o contrato referente ao crédito. III – INDEFIRO o pedido 

de reconsideração, não existem nos autos elementos capazes de alterar o 

entendimento adotado no comando jurisdicional que indeferiu a tutela 

provisória de urgência antecipada, razão pela qual mantenho incólume a 

decisão por seus próprios fundamentos. IV – Em prosseguimento, 

intime-se o autor para querendo apresentar impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. V – Após, conclusos. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 20 de agosto de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 30200 Nr: 858-71.2006.811.0088

 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: JODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFS, GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, Edgar Ângelo de Souza - OAB:9.938/B-MT

 Isso posto, com fundamento no artigo 487, I, CPC JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos de terceiro, resolvendo o mérito 

da lide.CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios em favor dos advogados de ambos os 

embargados, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Diligências necessárias. 

Oportunamente, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41150 Nr: 1542-20.2011.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): WILLIAN BRITO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT 20853, ROBERTA BEATRIZ NASCIMENTO - OAB:MT 20732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que efetue o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no site www.tjmt.jus.br, para cumprimento do 

mandado de busca e apreensão e citação.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52739 Nr: 1527-80.2013.811.0088

 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: EDIVALDO JOSE BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DA SILVA, JOSE FERREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6.518, FERNANDO MENDES DA SILVA - OAB:7.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Afirma que em data de 05 de setembro de 2013, constatou que seu imóvel 

foi invadido pelos requeridos, tendo os mesmos iniciado a edificação de 

uma cerca, sem a devida autorização, adentrando aproximadamente 11 

(onze) hectares dentro de sua propriedade.O pleito liminar foi postergado 

para após a realização de audiência de justificação prévia (fl. 

74).Designada audiência de justificação, restou prejudicada tendo em vista 

a ausência da testemunha da parte autora que deveria comparecer ao ato 

independentemente de intimação (fl. 99).O pedido de tutela antecipada foi 

indeferido.Citados, os requeridos apresentaram contestação. A parte 

autora, por sua vez, ofereceu impugnação.Intimadas as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, manifestaram-se nos 

autos.É o relato.Quanto a preliminar arguida na contestação, inépcia da 

inicial e falta de interesse de agir, entendo que não deve prosperar. De 

plano, verifico que a petição inicial preenche os requisitos legais, de sorte 

que não há falar-se em inépcia. Do mesmo modo, a preliminar de falta de 

interesse de agir merece igualmente ser afastada, uma vez que estão 

preenchidos os requisitos para a propositura da ação. Por tais razões, 

afasto as preliminares. Superadas as preliminares, nos termos do art. 357, 

do CPC, DECLARO O FEITO SANEADO.Para tanto, defiro a produção de 

prova oral pelas partes. Defiro, também, o depoimento pessoal das partes. 

Defiro, ainda, a produção de prova documental, por meio dos documentos 

já apresentados pelas partes.Quanto ao pedido de prova pericial será 

analisado oportunamente. CONCEDO o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem o rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de outubro de 

2018, às 15:00 horas. Justifico a data em razão da lotada pauta de 

audiências. Intimem-se as partes, por seus advogados, com as 

advertências legais. Deverão os advogados se atentarem ao teor do 

disposto no artigo 455, CPC, quanto à produção da prova testemunhal. 

Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40812 Nr: 1207-98.2011.811.0088

 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: ROSIMERY APARECIDA AGUILAR, IRACI DOS SANTOS 

AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DAVI TORREMOCHA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de expedição de alvará judicial para o levantamento de 

valores depositados na conta bancária de titularidade do “de cujus”.

Compulsando os autos, verifico que a inventariante comprovou a 

existência de conta corrente em nome do “de cujus” no Banco Itaú, 

pertencente ao plano ITAÚPREV – Agência Alta Floresta/MT, nº 1354, 

conta corrente nº 15468 (fl. 98), com o valor de R$ 7.671,54 (sete mil 

seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) 

depositados.

Constato, ainda, que todas as herdeiras constituíram o mesmo patrono 

para o processamento do inventário, evidenciando, assim, a ausência de 

litígio.

Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, para o fim de determinar o 

levantamento dos valores depositados na conta n.º 15468, agência n.º 

1354, Plano ITAÚPREV, em nome de Davi Torremocha Aguilar, em favor da 

inventariante Rosimery Aparecida Aguilar.

 Expeça-se o competente alvará.

Após, cumpra-se com URGÊNCIA a decisão de fls. 86.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78102 Nr: 3506-04.2018.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOZITHE FERREIRA DOS SANTOS, BENEDITO 

ESCOBAR HILARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 
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OAB:22427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Afere-se dos autos que a procuração outorgada ao advogado é 

particular, ao passo que se constata que o requerente Benedito Escobar 

Hilário é analfabeto. Assim, determino que a parte autora regularize sua 

representação processual através de instrumento público em até 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 76 do Código 

de Processo Civil.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63541 Nr: 3027-79.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEO FRANCISCO ROVEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública do Município 

de Aripuanã em face de Irineo Francisco Roveda.

A exequente informa que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito (ref.25).

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, tendo em vista que a parte 

executada sequer chegou a ser citada e por força do artigo 39, da LEF.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE a Fazenda Pública.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63547 Nr: 3033-86.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERGINA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública do Município 

de Aripuanã em face de Virgínia de Assis.

A exequente informa que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito (ref.19).

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, tendo em vista que a parte 

executada sequer chegou a ser citada e por força do artigo 39, da LEF.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70183 Nr: 4138-64.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública do 

Município de Aripuanã em face de Jorge Antônio de Carvalho.

A exequente informa que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito (ref. 9).

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, tendo em vista que não há no 

processo comprovação de citação da parte executada e por força do 

artigo 39, da LEF.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22929 Nr: 1580-76.2004.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da parte executada se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 35232 Nr: 1663-53.2008.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDEPAL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da parte executada se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 
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BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63945 Nr: 3385-44.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ADSPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 SENTENÇA

Vistos.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Alimentos proposta pelo Ministério Público Estadual, 

na qualidade de substituto processual, em face de Luís Tavares dos 

Santos.

Decorreu o prazo para a representante Ana da Silva Pontes Beche se 

manifestar acerca do cumprimento do acordo homologado, às ref. 25.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a extinção do feito 

(ref. 43).

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

No caso dos autos, a representante não promoveu os atos que lhe 

incumbiam, a fim de dar seguimento ao presente processo.

 DISPOSITIVO

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a natureza da ação. Recolha-se eventual mandado de 

prisão expedido.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51389 Nr: 62-36.2013.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Processo de Conhecimento proposto por Jair Odorico Araújo 

em face de Ivania de Oliveira Campos.

 Devidamente intimada para se manifestar acerca de eventual interesse no 

prosseguimento do feito, a parte autora quedou-se inerte (fls. 66).

O feito encontra-se paralisado.

 É o relato. Fundamento e decido.

Uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o 

abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor 

não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento do 

processo, inviabilizado se torna o trâmite processual.

 Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Nos termos do art. 22, §1º do Estatuto da OAB, arbitro honorários 

advocatícios ao advogado nomeado para defender os interesses da 

requerida, Dr. Astilho Demétrio Urbieta em 04 (quatro) URH’s, que deverão 

ser custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeçam-se as respectivas 

certidões para cobrança a requerimento do interessado.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50192 Nr: 897-58.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A princípio, indefiro o pedido de penhora online quanto ao sócio da 

empresa executada, eis que não houve o redirecionamento da presente 

execução.

No mais, entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em 

conta corrente da empresa executada se afigura plenamente cabível, 

conforme inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51690 Nr: 408-84.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBCDVLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da parte executada se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.
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Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51699 Nr: 417-46.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A princípio, indefiro o pedido de penhora online quanto à sócia da empresa 

executada, eis que não houve o redirecionamento da presente execução.

No mais, entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em 

conta corrente da empresa executada se afigura plenamente cabível, 

conforme inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50186 Nr: 891-51.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APEIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da parte executada se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37296 Nr: 62-41.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da parte executada se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33372 Nr: 1839-66.2007.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDEPAL-M
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da parte executada se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 30439 Nr: 1101-15.2006.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLNECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da parte executada se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 31304 Nr: 1767-16.2006.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente do executado se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 No mais, anote-se no sistema processual informatizado, bem como na 

capa dos autos o nome da advogada Dra. Ellen Juhas Jorge, devendo as 

futuras intimações serem dirigidas a ela.

Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 29013 Nr: 3736-03.2005.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VML-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUZA LIMA 

FALCONI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da parte executada se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 
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ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51047 Nr: 1809-55.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIOS ALVES DOS 

SANTOS - OAB:9.453/MT

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente do executado se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22971 Nr: 1601-52.2004.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANGELO DE ALMEIDA - 

OAB:309/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente do executado se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52417 Nr: 1183-02.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIBDMAEDRNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE HOLANDA ROCHA - 

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente do executado se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 30835 Nr: 1492-67.2006.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A princípio, indefiro o pedido de penhora online quanto ao sócio da 

empresa executada, eis que não houve o redirecionamento da presente 

execução.

No mais, entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em 

conta corrente da parte executada se afigura plenamente cabível, 

conforme inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 
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preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 17954 Nr: 94-90.2003.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da parte executada se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 27094 Nr: 6-67.1994.811.0088

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BERTOCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA SERRA MORENA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Lopes de Souza - 

OAB:45189

 Vistos.

 Em consonância com o acórdão de fls. 304/310, defiro o pedido retro. 

Expeça-se mandado de arresto, remoção e depósito de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do débito.

Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24940 Nr: 7-52.1994.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BERTOCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA SERRA MORENA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B, OSVALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682/A

 Vistos.

 Diga a parte autora sobre o pedido retro (fls. 276/299) no prazo de 15 

(quinze) dias.

 No mais, certifique a Secretaria se a petição de fls. 300/301 diz respeito a 

estes autos. Em caso negativo, promova-se o desentranhamento e juntada 

nos autos respectivos, certificando sobre todo o procedimento.

 Intimações e diligências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53375 Nr: 28-27.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELITOM NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOELITOM NASCIMENTO DA SILVA, Rg: 

2424986-6, Filiação: João Gonçalves da Silva e Glaiz Rodrigues 

Nascimento, data de nascimento: 05/10/1993, 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. O réu deverá efetuar o devido pagamento das custas 

judiciais, no prazo de 10 (dez) dias..

Sentença: Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

para o fim de: a)CONDENAR o réu JOELITOM NASCIMENTO DA SILVA pela 

prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.CONDENO, 

ainda, o réu ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 

804 do Código de Processo Penal.Passo à dosimetria da pena (adoção do 

critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio 

constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, 

da Constituição Federal.3.1) DOSIMETRIA DA PENA:O tipo penal, descrito 

no artigo 180, caput, do Código Penal prevê a pena de reclusão de 1 (um) 

a 4 (quatro) anos, e multa.a)1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, 

CP)Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, 

CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a 

observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (um ano), com a 

devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena 

pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo 

imposto pelo Código Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:- 

Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade 

da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a 

culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar esta 

circunstância judicial;- Antecedentes: o réu não ostenta.- Conduta social: 

não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do Réu em 

seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;- 

Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da 

doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos 

técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, 

embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para 

determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não 

será valorada em detrimento do acusado;- Motivos do crime: considero 
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que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro 

esta circunstância. - Circunstâncias do delito: as circunstâncias do crime 

são normais à espécie e, portanto, não será valorada;- Consequências do 

crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, 

o que deixo de valorar esta circunstância; e- Comportamento da vítima: 

não houve contribuição da vítima. Assim, atento às circunstâncias judiciais 

analisadas, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa. b)2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)Não há 

no presente caso a presença de circunstância agravante.Entretanto, deve 

se reconhecer a atenuante da confissão espontânea prestada pelo réu 

em sede de delegacia de polícia, visto que foi utilizada para fundamentar a 

condenação (art. 65, inc. III, ‘d’).Porém, deixo de considerá-la, em virtude 

da Súmula 231 do STJ.Assim, mantenho a pena intermediária em 1 (um) 

ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.c)3ª Fase:Das Causas de Aumento 

e de Diminuição de Pena:Não incide no presente caso qualquer causa de 

aumento ou diminuição de pena. Razão pela qual fico a pena definitiva em 

1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. d)Da pena de 

multa:Portanto, consideradas as premissas acima, fixo a pena de multa em 

10 (dez) dias-multa, cada um destes valorados em 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso ante a inexistência de 

elementos concretos acerca da situação econômica da condenada (art. 

60 do Código Penal). 3.2) Regime Inicial de cumprimento de pena:A 

determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função 

da quantidade de pena, de ser ou não o réu reincidente e das 

circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP).Logo, 

analisando-se as circunstâncias judiciais do Réu e o quantum da pena 

definitiva, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto (art. 

33, §2°, alínea “c”, do Código Penal).3.3) Substituição da pena privativa de 

liberdade (artigo 59, inciso IV, Código Penal) e Sursis:Considerando, que o 

réu preenche os requisitos do art. 44, incs. I a III, do CP, substituo a pena 

privativa de liberdade por uma restritiva de direito (art. 44, § 2º, do CP), 

aplicando a pena de PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de 2 (dois) 

salários mínimos (art. 43, inc. I do CP).A entidade beneficiada com a 

prestação pecuniária será eleita em sede de execução.Diante da 

substituição retro, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena.3.4) 

Do Valor Mínimo de Reparação dos Danos (art. 387, inciso IV, CPP):Com 

relação à fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, filio-me às correntes doutrinária e jurisprudencial de que só pode 

ser estabelecido tal valor se houver pedido expresso da vítima, tiver sido 

dada oportunidade ao acusado para discutir sobredito pedido e elementos 

concretos e suficientes nos autos para permitir a fixação de tal montante, 

o que no caso em tela não ocorreu.Sobre o tema, Guilherme de Souza 

Nucciassim ensina: Procedimento para fixação da indenização civil: 

admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a 

reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, 

durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o 

montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu 

advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que 

o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir 

daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e 

produzir contraprova, de modo a indicar o valor diverso ou mesmo apontar 

que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver 

formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o 

dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida 

infringência ao princípio da ampla defesa.O Superior Tribunal de Justiça, 

sobre a matéria, assim decidiu:I- O art. 387, IV, do Código de Processo 

Penal, na redação dada pela Lei 11.719, de 20 de junho de 2008, 

estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória fixará um valor 

mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. II- Hipótese em que o 

Tribunal a quo afastou a aplicação do valor mínimo para reparação dos 

danos causados à vítima porque a questão não foi debatida nos autos. III- 

Se a questão não foi submetida ao contraditório, tendo sido questionada 

em embargos de declaração após a prolação da sentença condenatória, 

sem que tenha sido dada oportunidade ao réu de se defender ou produzir 

contraprova, há ofensa ao princípio da ampla defesa. IV- Recurso 

desprovido. (STJ – REsp 1.185.542 – (2010/0044478-3) – 5ª T. – Relator 

Min. GILSON DIPP – DJe 16.05.2011 – p. 540 – in Juris Síntese DVD – 

setembro-outubro/2011 – verbete nº 101000130150). (Realcei).RECURSO 

ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] 2) REPARAÇÃO CIVIL 

MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE PEDIDO DO OFENDIDO E OPORTUNIDADE DE DEFESA 

AO RÉU. PARCIAL PROVIMENTO. [...] 2. A permissão legal de cumulação 

de pretensão acusatória com a de natureza indenizatória não dispensa a 

existência de expresso pedido formulado pelo ofendido, dada sua 

natureza privada e exclusiva da vítima. 3. A fixação da reparação civil 

mínima também não dispensa a participação do réu, sob pena de frontal 

violação ao seu direito de contraditório e ampla defesa, na medida em que 

o autor da infração faz jus à manifestação sobre a pretensão 

indenizatória, que, se procedente, pesará em seu desfavor. 4. Recurso 

especial parcialmente provido. (STJ – 5ª Turma – Resp n° 1236070/RS – 

Relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/03/2012 – DJe 

11/05/2012). (Salientei).Em face da inexistência nos autos de pedido 

expresso, a respeito do qual o acusado pudesse se manifestar durante 

sua defesa e também pela ausência de elementos concretos aptos a 

comprovar os danos, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos 

danos, não obstante previsão no art. 387, inciso IV, do CPP.3.5) 

Possibilidade de recorrer em liberdade:Mantenho o réu em liberdade, 

porquanto não está presente qualquer motivo para sua segregação 

cautelar e porque a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva 

de direito.3.6) Honorários advocatícios:Inexistindo defensoria pública 

nesta Comarca, e considerando as condições financeiras do réu, este 

Juízo nomeou defensor dativo para patrocinar sua defesa. Embora tenha o 

advogado a obrigação de prestar assistência aos réus 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 

acusado, Dr. Gilson Hideo Tacada, em 10 (dez) URH, a serem suportados 

pela Fazenda Pública Estadual, valor este que encontra consonância com 

a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, 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).3.7) PROVIDÊNCIAS FINAIS:Após o trânsito em 

julgado da sentença, determino:Expeça-se carta de recolhimento, 

provisória ou definitiva, se for o caso;A expedição de ofícios ao Instituto 

de Identificação de Mato Grosso e ao Cartório Distribuidor, para as 

anotações de praxe;Oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral comunicado 

a condenação, com cópia dessa decisão, para a suspensão dos direitos 

políticos do acusado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal, art. 72, § 2º do Código Eleitoral;A remessa destes autos ao 

Contador Judicial a fim de liquidação das custas processuais, intimando-se 

o Réu ao pagamento no prazo de 10 (dez) dias;Procedam-se às 

comunicações de praxe e ao contido na CNGC.PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 20 de agosto de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41317 Nr: 1705-97.2011.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDT-A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente do executado se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 
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do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor total da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37732 Nr: 428-80.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente do executado se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19028 Nr: 1124-22.2006.811.0100

 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: GILBERTO ANTÔNIO CATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFANT & DEFANT LTDA, MARCHESAN 

IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BERTELLI - 

OAB:10.748-B, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183, SAYURI SANDRA 

TAKIGAHIRA - OAB:163340/SP

 Intimem-se as partes para que tomem ciência do acordão retro juntado, 

requerendo o que lhe for de direito no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52884 Nr: 1294-47.2013.811.0100

 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: OLANDINA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIDEVAL PINTO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O, MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Determino que a perícia médica retro determinada seja realizada pelo 

médico Hiroshy Edemar Winck Yamamoto, no prazo de 60(sessenta) dias, 

sob pena de crime de desobediência.

C u m p r a - s e ,  s e r v i n d o  c o m o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71681 Nr: 1809-09.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, 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 Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68109 Nr: 3156-14.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 

JUÍNA/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 Intimação do réu, na pessoa de sua advogada, para comparecer a 

audiência de inquirição das testemunhas JOEL SILVEIRA, HUGO BALMER, 

CLAUDINEY DA SILVA e ANDERSON JOSÉ CAPELUPPI GONÇALVES, que 

foi designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 18/09/18 às 

15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 620 de 788



 Cod. Proc.: 72448 Nr: 2091-47.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDSON SANTANA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, 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.

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Portaria

PORTARIA N. 28/2018

 O Doutor Ítalo Osvaldo Alves da Silva, Juiz de Substituto e Diretor do Foro 

da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR o Sr. Osvaldo Leite Ramos Filho, portador do RG 19105401, 

SSP/MT e CPF n. 039.172.751-63, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete I PDA-CNE VII, do Gabinete da Vara Única e 

Juizado Especial da comarca de Campinápolis, a partir da Assinatura do 

Termo de Posse e Exercício que será editado e assinado após a 

publicação deste.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Campinápolis, 20 de agosto de 2018

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32561 Nr: 287-53.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA BENICIO ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32497 Nr: 231-20.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTHIERS LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32369 Nr: 117-81.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE VICENTE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32193 Nr: 1934-20.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ARAÚJO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32191 Nr: 1932-50.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA GONÇALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32187 Nr: 1928-13.2013.811.0110

 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: NELSON GONÇALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32171 Nr: 1911-74.2013.811.0110

 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: WELITON FIRMINIO DE FREITAS

 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:

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32110 Nr: 1853-71.2013.811.0110
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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: CLEUSA DE LOURDES PEREIRA PRUDENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32092 Nr: 1836-35.2013.811.0110

 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: SEBASTIÃO MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38385 Nr: 716-15.2017.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAAC MIE AJAWE, ABRÃO TSEBUPA 

XAVANTE, JOSE MARIA RUDZANE WAUTOMOWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de carta precatória com a finalidade de intimar os acusados a fim 

de serem interrogados, assim como inquirição de testemunhas.

A carta precatória foi recebida e designou-se audiência (fl. 27).

 Realizada audiência no dia 07/08/2017 (fls. 31/33), ouviu-se a testemunha 

LUIZ BARBOS LUZ. À fl. 37 a Procuradoria Federal desistiu da oitiva de 

GERMANO TSIUDU’A.

Desta forma designo a audiência para realizar o interrogatório dos réus, 

ISAAC MIE AJAWE, ABRÃO TSIBUPA XAVANTE e JOSÉ MARIA RUDZANÉ 

WAUTO para o dia 05 de SETEMBRO de 2018, às 09h30min (horário de 

Mato Grosso).

3 - Comunique-se ao Juízo deprecante.

4 - Intimem-se os réus para serem interrogados, o Ministério Público e a 

Defesa, no caso de advogado constituído.

5 – Deverão os Réus ser advertidos que, em caso de comparecimento à 

audiência sem advogado, será nomeado um defensor dativo.

6- Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

7 – Cumpra-se conforme o deprecado.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28072 Nr: 678-76.2012.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taíssa Maffessoni - 

OAB:18.436-0, Evandro César Alexandre dos Santos - OAB:13.431-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARCELO BATISTA DE FARIA, para devolução 

dos autos nº 678-76.2012.811.0110, Protocolo 28072, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97815 Nr: 2209-54.2017.811.0101

 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: CLAUDETE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA/BANCO VOTORANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA - 

OAB:12687, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOÃO 

PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924/MT, JORGE AUGUSTO B. 

SILVESTRE - OAB:OAB/MT 13977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 25/10/2018 às 14:30 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes e dar ciência ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89208 Nr: 267-21.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Aparecido Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 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, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89186 Nr: 247-30.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI, Jocieli Marluci 

Andrioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA GROFF - 

OAB:21988/O

 \Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 88757 Nr: 68-96.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DJALMA NUERBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RIBEIRO MOTA - 

OAB:OAB/MT 10.491-B

 \Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89284 Nr: 312-25.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Wilson Bogo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO IVAN BARICHELLO - 

OAB:SC 15.274

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82581 Nr: 1774-22.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO HERSSON MATOS RODRIGUES, 

ANDERSON MENDES DA SILVA, MARCOS MACHADO, JOSÉ CALACA DE 

MATOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT, JOÃO VICENTE NUNES LEAL - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB:19187/B

 Vistos. 1. Ouvida nesta solenidade com a concordância da defesa, a 

testemunha Edison. 2. Para oitiva da testemunha de acusação VILMAR e o 

interrogatório do acusado MARCOS, designo audiência de instrução para 

o dia 18 de setembro de 2018, às 13:30 horas. Determino a condução 

coercitiva da testemunha Vilmar, devendo ser expedido mandado de 

condução coercitiva e distribuído na Central de Mandados. 3. Intime-se a 

defesa via DJE para informar o atual endereço das demais testemunhas 

não encontradas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 4. 

Em razão de sua atuação como defensor do Requerido, CONDENO o 

Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios no 

valor mínimo de 01 URH, qual seja, o valor de R$ 896,51 (oitocentos e 

noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) da Tabela de Honorários 

da OAB/MT ao defensor nomeado, Dr. João Guilherme Scheffler. 

Expeça-se certidão, nos termos do Provimento n. 09/2007 da CGJ. Saem 

os presentes intimados. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82209 Nr: 1402-73.2013.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): PATRICIA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:205961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 2. Cite-se a executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar 

integralmente a dívida, apurada no cálculo do credor, sob pena de imediata 

penhora de bens, prosseguindo-se nos ulteriores termos da execução 

(art. 829, NCPC). 3. Cientifique-se de que, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão opor embargos à execução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da forma como dispõe o art. 915, do NCPC (art. 

920, parágrafo único, CPC). 4. Cientifique-se, ainda, que no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do (s, a, as) exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, poderá a parte executada 

requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(art. 916, caput, CPC). Se não efetuado o pagamento de quaisquer das 

parcelas então assumidas, será imposta ao executado, cumulativamente, 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e o 

vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do 

processo, com imediato reinicio dos atos executivos. Ademais, a opção 

pelo parcelamento importa a renúncia dos direito de opor os embargos 

(art. 916, §§ 5ª e 6ª, NCPC). 5. Procedo nesta data à baixa da restrição via 

Renajud. 6. Fixo honorários advocatícios em favor do patrono do credor 

no valor correspondente a 10% do valor atualizado da dívida, que será 

reduzido à metade caso haja o pagamento integral no prazo mencionado 

no item “3” (art. 827, caput c/c §1º, do NCPC). 7. Certificado o não 

pagamento, deve o Sr. Oficial de Justiça, de posse da segunda via do 

mandado, proceder à penhora imediata de bens dos devedores, 

lavrando-se o respectivo auto, bem como proceder a avaliação dos bens 

penhorados, intimando na mesma oportunidade, a parte executada (art. 

829, do NCPC). 8. Intimações e diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50949 Nr: 335-15.2009.811.0101

 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): IRACY ELZA MARIN, VILMAR GIACHINI, 

ROSELI MUNIZ GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT/20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 Vistos.

1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, promovida por 

BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de IRACY ELZA MARIN, VILMAR 

GIACHINI e ROSELI MUNIZ GIACHINI, em que visa à execução da Cédula 

Rural Pignoratícia n° 40/01649-8 celebrada entre as partes, para 

consequente recebimento do importe de R$ 445.788,24 (quatrocentos e 

quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro 

centavos).

 Em 23.04.2009 a inicial foi recebida (fl. 34).

Às fls. 82/85 as partes anexaram aos autos acordo firmado entre elas, 

requerendo a sua homologação e suspensão do feito até cumprimento do 

acordo.

 É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

2. Cuida-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento.

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser 

suspenso e assim perdurar até o término do prazo concedido pela 

Exequente.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante às fls. 82/85.

 3. Reduza-se a termo a penhora do imóvel objeto da matrícula 137 do CRI 

local. Fica dispensada a intimação da executada Roseli Muniz Giachini e 

seu cônjuge, eis que assinaram os termos do acordo.
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4. Após, oficie-se o CRI para que promova a averbação da penhora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo comprovar nos autos o ato. As custas 

da averbação correrão por conta dos executados.

 5. Indefiro a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, eis 

que tal ônus é das partes e não do Judiciário.

6. Intimem-se.

7. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89277 Nr: 306-18.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT - 21.919, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 10.455-E

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89274 Nr: 303-63.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT - 21.919, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 10.455-E

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89269 Nr: 300-11.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ RAMOS DE OURIQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89268 Nr: 299-26.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DJALMA NUERBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RIBEIRO MOTA - 

OAB:OAB/MT 10.491-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89211 Nr: 269-88.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ARRUDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89202 Nr: 263-81.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDAS TADEU FELDHAUS, OLAVO TARCISO 

FELDHAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89197 Nr: 258-59.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMIR MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 15995

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 
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estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89190 Nr: 251-67.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89185 Nr: 246-45.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ESTEVÃO LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:14043/MT, Pedro Ferreira Mendes - OAB:OAB-MT 3.167-A, 

THIAGO SILVA MENDES - OAB:OAB/MT14.034

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

tendo em vista o contido no ofício n.º 247/2018/PJC/MPMT, impulsiono 

estes autos a fim de abrir vista ao Ministério Público para manifestação, 

ficando o feito suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

conformidade com a decisão judicial anexa, devendo dar prioridade aos 

processos que envolvem a Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90011 Nr: 627-53.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Autos virtuais (Id. 90011)

Ação Penal

 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Denunciado: VALDECI OLIVEIRA DA SILVA

Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que até o presente momento o 

advogado constituído do réu não apresentou alegações finais, em que 

pese a devida intimação por publicação oficial (ref. 70).

Assim, intime-se novamente para que o réu, por meio de seu advogado 

constituído, apresente as alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de desconstituição por ausência de defesa técnica e aplicação 

de multa de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do artigo 265 do Código 

de Processo Penal, sem prejuízo de comunicação ao Tribunal de Ética da 

OAB/MT para apurar falta disciplinar, a teor do artigo 34, XI da Lei n. 

8.906/1994: “abandonar causa sem justo motivo ou antes de decorridos 

dez dias da comunicação da renúncia”.

2. Caso a defesa permaneça inerte, intime-se pessoalmente o réu para 

que constitua advogado de sua confiança para apresentar a peça 

referida, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, fica desde já nomeado o Defensor Público atuante na 

Comarca para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89679 Nr: 488-04.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRM, MARIZETE PEDRO RICARTE MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 Autos Virtuais. (Id. 89679)

Execução De Alimentos

Representante: MARIZETE PEDRO RICARTE MARIANO representando M. 

R. M.

Executado: EDSON MARIANO

Vistos.

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de execução de alimentos promovida por MAYARA RICARTE 

MARIANO, representada por sua genitora MARIZETE PEDRO RICARTE 

MARIANO em face de EDSON MARIANO, visando o recebimento das 

prestações de alimentos em atraso.

O executado informou que realizou todos os pagamentos, conforme 

documentos de fls. 70/74.

 É, em síntese, o Relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

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 débito, tendo 

postulado pela extinção do processo com resolução do mérito, conforme 

se vê à fl. 81.

III – DISPOSITIVO

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Custas pela parte executada.

 P.R.I.

 Ciência ao Ministério Público.

 Certificado o trânsito em julgado, proceda-se o arquivamento com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47683 Nr: 188-57.2007.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. J. D. DIREITOS CREDITORIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUSÉBIO DEPRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT/4045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 (...) Diante disso, determino a SUSPENSÃO do feito pelo prazo de 01 (um) 

ano. Decorrido o prazo, intime-se a parte Autora/Exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Permanecendo 

silente, determino a intimação pessoal da parte Autora/Exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. 3. Ao Arquivo Provisório, com as cautelas devidas. 4. Int. 5. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 625 de 788



 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85246 Nr: 246-79.2015.811.0101

 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: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENHOR PREFEITO DE CLÁUDIA, FEDERAÇÃO 

DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS 

CAMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIS E PREFEITURAS 

MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, Celso Alves Pinho - OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARTINS 

HAUSCHILDT - OAB:MT 21.865, LUANA MAGALI SAWITZKI - 

OAB:21528/O

 Vistos.

Ante o pedido de desistência firmado pelo Impetrante, considerando a 

sentença proferida, aquivem-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103158 Nr: 1455-78.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR OLINTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9.231-A

 Vistos. 1. Tendo em vista que a testemunha encontra-se afastada em 

licença saúde, conforme Ofício constante na Referência 20, redesigno a 

presente solenidade para o dia 31 de outubro de 2018, às 15:45 horas. 2. 

Requisite-se e intime-se a defesa constituída, via DJE. 3. Oficie-se o Juízo 

Deprecante sobre a presente decisão. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100222 Nr: 3414-21.2017.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON CENA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT

 Vistos. 1. Tendo em vista que a testemunha encontra-se afastada em 

licença saúde, conforme Ofício constante na Referência 20, redesigno a 

presente solenidade para o dia 31 de outubro de 2018, às 16:00 horas. 2. 

Requisite-se e intime-se a defesa constituída, via DJE. 3. Oficie-se o Juízo 

Deprecante sobre a presente decisão. Saem os presentes intimados.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100790 Nr: 290-93.2018.811.0101

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA VIADROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO RONDON 

SILVA - OAB:19519/O

 Vistos. 1. Considerando a ausência justificada do Ministério Público neste 

ato, conforme ofício constante na Referência 16, redesigno a presente 

solenidade para o dia 21 de novembro de 2018, às 15:30 horas. 2. Ciência 

ao parquet. Saem os presentes intimados.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71495 Nr: 507-95.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BENEDITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Processo n.º 507-95.2016.8.11.0105 – Código: 71495Vistos;(...)Feitas 

tais constatações, determino que sejam tomadas as seguintes 

providências:1) EXPEÇA-SE nova guia de execução penal unificada 

constando a pena de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e 

seis) dias de reclusão;2) ELABORE novo cálculo de pena considerando 

quantum da pena unificada e data-base de progressão de regime e 

concessão de livramento condicional ao apenado, que será a data do 

ultimo trânsito em julgado (23 de novembro de 2017), o cumprimento de 2/5 

da pena para o crime hediondo e 1/6 para os crimes simples para fazer jus 

aos benefícios (artigo 112, caput, da LEP e artigo 2º, §2º, da Lei Federal 

n.º 8.072/90), bem como o 01 (um) dia remido declarado na decisão de fls. 

1.037/1.039-vº;3) Com a vinda do Cálculo de Pena atualizado, DÊ-SE 

vistas dos autos à Defesa e ao Ministério Público, sucessivamente;4) 

Após o cumprimento das providências supramencionadas, venham os 

autos CONCLUSOS para a eventual homologação do novo cálculo;5) 

DETERMINO que seja oficiado ao Diretor do estabelecimento onde o 

recuperando está segregado para que forneça mensalmente atestado de 

comportamento carcerário, certidão de dias trabalhados e frequência na 

participação em atividades de ensino;CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com a máxima urgência, mormente o presente feito tramitar 

com a urgência “réu preso”.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 17 de agosto 

de 2018.RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61566 Nr: 635-57.2012.811.0105

 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: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos André Honda Flores - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito, nos termos da legislação em vigor, com a finalidade de 

intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, 

nos termos da decisão de folhas 61.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62962 Nr: 356-37.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abiesmar Alves Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, em razão da 

atipicidade do crime de desacato, absolvo o réu, e, quanto ao delito de 

resistência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ABIESMAR ALVES 

DIAS, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal.Isento de custas.Transitando em julgado a presente decisão, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos e procedam-se as baixas e 

anotações de estilo.CIÊNCIA ao Ministério Público.P.R.I.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34040 Nr: 187-26.2008.811.0105
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Soares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Designo para o dia 30 de novembro de 2018, as 08h30min, a sessão 

plenária de instrução e julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta 

comarca.NOTIFIQUE-SE pessoalmente o Ministério Público, o Advogado e o 

acusado, a fim de que compareçam para os debates, a ser realizado no 

plenário da Câmara dos Vereadores de Colniza-MT, no endereço Avenida 

do Contorno, s/nº, Centro, Colniza-MT.NOTIFIQUEM-SE as testemunhas 

arroladas na movimentação de fls. 213 e 227, que deverão prestar 

depoimento em plenário, no dia marcado para o julgamento em 

apreço.Diante da renúncia do advogado do réu (fls. 157) e considerando 

que este encontra-se foragido, DÊ-SE ciência à Defensoria Pública 

Estadual.OFICIE-SE a Câmara dos Vereadores de Colniza-MT informando a 

realização de Sessão Plenária na data supramencionada.O Sr. Gestor 

Judiciário PROVIDENCIARÁ o preparo do presente processo para o 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as 

formalidades legais e de estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário e 

intimando-se o réu em tempo hábil para o julgamento ora designado.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84143 Nr: 4700-22.2017.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adina da Silva, Antonio Apolinário, Nelci 

Capitani, Edson da Silva Barbosa, Cerezoli & Santos Ltda ME, Cristiane 

Pereira de Souza Santos Dorneles, Vânia Orben

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 Vistos etc. DEFIRO prazo de 05 (cinco) dias para que o advogado da 

parte requerida apresente substabelecimento. Atingida a finalidade 

deprecada, devolvo os autos à Comarca de origem, grafando nossas 

homenagens de estilo. PROCEDA-SE com as baixas e anotações de 

praxe. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63220 Nr: 621-39.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquirio da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos;

Revisitando os autos, verifica-se que a data designada para realização da 

solenidade é sábado, bem como o feito tramita com a urgência “réu preso”, 

ANTECIPO o ato processual para o dia 24 de agosto de 2018, às 

14h00min.

REQUISITE o recuperando.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64912 Nr: 346-56.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Delmon dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos;

 Cuida-se do executivo de pena do recuperando LEANDRO DELMON DOS 

SANTOS.

Segundo a Guia de Execução Definitiva de fls. 70, o recuperando foi 

condenado pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, sendo um 

deles consumado e outro tentado(art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 121, § 

2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II, todos do CP) à pena de reclusão de 24 

(vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses.

O regime inicial para o cumprimento de pena fixado é o fechado.

Cálculo de pena acostado às fls. 155.

Às fls. 166 o Diretor da Cadeia Pública de Colniza-MT remeteu a este Juízo 

atestado de trabalho, segundo o qual o reeducando laborou 230 (duzentos 

e trinta) dias no período compreendido entre 13 de setembro de 2017 e 19 

de junho de 2018.

Na movimentação de fls. 170 aportou aos autos pedido de remição em 

razão dos 230 (duzentos e trinta) dias que o recuperando trabalhou, 

consubstanciando o pleito nos documentos juntado às fls. 166.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela 

elaboração de novo cálculo de pena constando as remições informadas 

(fls. 172).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

DECIDO fundamentadamente.

Perlustrando os autos se afere que o reeducando laborou por 230 

(duzentos e trinta) dias no período compreendido entre 13 de setembro de 

2017 e 19 de junho de 2018, fazendo jus, portanto, à remição de parte da 

sua pena.

Nesta senda, com fulcro no art. 126, § 1º, inciso II, da LEP, DECLARO 

remidos 76 (setenta e seis) dias da pena imposta ao reeducando, fruto 

dos 230 (duzentos e trinta) dias trabalhados no período mencionado 

alhures.

Assim, ELABORE novo cálculo de pena considerando os dias remidos, 

com urgência, uma vez que o recuperando está cumprindo pena em 

regime fechado.

Com a vinda do cálculo de pena atualizado, DÊ-SE vistas dos autos à 

Defesa e ao Ministério Público, sucessivamente.

Após o cumprimento das providências supramencionadas, venham os 

autos CONCLUSOS para a eventual homologação do novo cálculo.

No mais, DETERMINO que seja oficiado ao Diretor do estabelecimento onde 

o recuperando está segregado para que forneça mensalmente atestado 

de comportamento carcerário, certidão de dias trabalhados e frequência 

na participação em atividades de ensino.

Após, OFICIE-SE à Cadeia Pública de Colniza para que informe apenas os 

dias trabalhados pelo recuperando no período compreendido entre 20 de 

junho e a data atual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, tendo em 

vista que o presente feito tramita com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89945 Nr: 2797-15.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO NORONHA GUEDES, VITOR 

MANOEL TOMÉ SILVA, JULIO CESAR DE SOUZA SILVA, MAURÍCIO DA 

SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Uma vez presentes os requisitos do art. 41 do CPP, RECEBO a denúncia 

ofertada em face de JULIO CESAR DE SOUZA DA SILVA, MAURICIO DA 

SILVA, TEIXEIRA e VITOR MANOEL TOMÉ DA SILVA como incurso no 

artigo 308, §2º c/c 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

DETERMINO a CITAÇÃO do denunciado para responder, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar 08 (oito) testemunhas (art. 401 do CPP), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário – art. 396 

e ss. do CPP.

Deverá ser indagado se possui condições de constituir advogado para 

patrocinar a sua defesa – CNGC, Seção 21. Deve ser advertido, ainda, de 

que não apresentada a resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado 

defensor para oferecê-la - § 2º do art. 396-A do CPP -, dando-lhe ciência 
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de que o processo seguirá sem a presença do acusado que deixar de 

comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de 

mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, 

art. 367.

Após, voltem os autos conclusos para a análise de eventual hipótese de 

absolvição sumária – art. 397 do CPP – ou designação de dia e hora para 

a audiência – art. 399 do CPP.

Outrossim, INDEFIRO o requerimento ministerial de itens “b” da r. cota, com 

fundamento no poder de requisição do órgão acusatório, bem como na 

inexistência da hipótese art. 1.373, III, da CNGC.

Conforme disposto no inciso III, do art. 965, da CNGC, DETERMINO a 

comunicação do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

CIÊNCIA do presente decisum ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90727 Nr: 3178-23.2018.811.0105

 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: FBCA, AMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público, conforme art. 178, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86491 Nr: 648-46.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO CESAR ANDRADE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN OGUIDO OGAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO MARCELO DE SOUSA 

TRINDADE - OAB:7169/O

 Vistos;

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiu preliminares, tendo 

apenas apresentou documentos e arrolou testemunhas para serem 

inquiridas no curso da instrução processual.

Com efeito, a alegação de que os fatos descritos na exordial acusatória 

foram praticados por terceiros de modo errôneo e insubordinado requer 

apreciação minuciosa dos fatos. Logo, não é este o momento processual 

oportuno para tal alegação, eis que envolve o mérito desta ação, portanto, 

será analisado após a devida produção de provas.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 12 de fevereiro de 2019, às 14h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

Considerando que a testemunha Maria José Maidana Porto reside na 

Comarca de Cuiabá-MT, EXPEÇA-SE Carta Precatória àquele Juízo com o 

fito de proceder com sua inquirição, observando-se o prazo de 90 

(noventa) dias para cumprimento, conforme previsão do artigo 1.362, 

caput, da CNGC.

DEFIRO o pedido da defesa de ref. 16, pelo o que determino que se OFICIE 

à Câmara dos Vereadores solicitando o envio de cópia dos documentos 

requestados pela defesa.

Por fim, DESENTRANHE-SE a petição de ref. 17, uma vez que mera cópia 

da constante à ref. 16.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38628 Nr: 285-40.2010.811.0105

 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: MARCOS ARNOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmesino Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar as partes para se 

menifestarem, caso queiram, no prazo determinado na decisão de folhas 

163.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38628 Nr: 285-40.2010.811.0105

 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: MARCOS ARNOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmesino Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento.

INTIME-SE a parte para que requeira o que entender de direito.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, ARQUIVEM-SE 

os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60391 Nr: 129-02.2012.811.0099

 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: MADLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GHELLER 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 11.531-A

 (...) Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na Inicial, para:a)DECRETAR O DIVÓRCIO de MARIA APARECIDA 

DE LIMA BARDINI e JOSÉ BARDINI, o que resulta na dissolução do vínculo 

matrimonial, devendo a requerente voltar a usar o nome de solteira, qual 

seja, MARIA APARECIDA DE LIMA;b)PARTILHAR a “casa situada na Rua 

Vivaldo Marconio, n° 483, Bairro Cidade Alta, Juruena/MT”; “a propriedade 

de 277,13 hectares , localizada na Linha Monte Azul, Juruena/MT, no valor 

de R$229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais), que fora transferida 

no dia 07.10.2011 para o Sr. Leoniudo Finatto” e a “a camionete s10 

Deluxe, 2.8, ano 2000/2000, cor branca, placa KED-0124, com certificado 

em nome de “Vadu Materiais para construção”, alienada junto ao Banco 

Bradesco, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, em proporção 

igualitária para cada um, isto é, 50% (cinquenta por cento), devendo os 
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mesmos ficar em condomínio até a alienação, ocasião em que será meado 

o valor recebido, valor este a ser apurado em liquidação de 

sentença;c)INDEFERIR o pleito de alimentos à filha Lucélia;d)DEFERIR a 

“guarda compartilhada” do filho menor Rodrigo César de Lima Bardini.Por 

outro lado, JULGA-SE TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

RECONVENÇÃO, isto para:a)FIXAR a obrigação alimentar em valor 

correspondente a 1/3 do salário mínimo vigente (R$ 318,00) a ser pago 

pela requerente ao filho menor Rodrigo Cesar;Por consequência, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61067 Nr: 800-25.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KLASNER - OAB:16142-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.DEIXA-SE de condenar as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais (art. 90, § 2º do CPC), considerando ser o autor 

beneficiário da assistência judiciária gratuita (fls. 71), bem como pelo 

disposto no artigo 90, § 3º do Código de Processo Civil.IV DELIBERAÇÕES 

FINAIS – À SECRETARIATransitada 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, 23 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29445 Nr: 417-23.2007.811.0099

 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: VDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVINO RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:213120/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte requerente para tomar ciência de 

Decisão de Fls 43

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34497 Nr: 916-02.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

declarando-se inexistente a relação jurídica entre José Moreira da Silva e 

os requeridos Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) correspondente ao IPVA e às 

taxas de licenciamento, seguro obrigatório e multas do veículomotocicleta 

marca/modelo Honda/CG 125, ano: 1987, modelo: 1987, placa: ACN n° 

6669, chassi: 9C2JC1801HR141757, renavam: 522326684, cor: vermelha, 

isto a partir de 04.10.2006. Por consequência, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.No mais, TORNA-SE DEFINITIVA a concessão de tutela 

antecipada.DEIXA-SE de condenar o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, ante a isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei 

Estadual 7.603/01.DEIXA-SE de condenar o DETRAN/MT ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, ante a isenção prevista no artigo 4º, da Lei 

9.289/1996.Publicar.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 17 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63870 Nr: 683-63.2014.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADOS, LBFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC.Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.CONDENA-SE 

a parte-autora ao pagamento das despesas (que incluem as custas – art. 

84 do CPC) e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações de praxe.Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 1º de agosto 

de 218.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34030 Nr: 450-08.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEHLPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, EDSON MEHL, WILSON DOS SANTOS, LORY MEHL, 

LORY MEHL JUNIOR, ESPÓLIO DE LORY MEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto as certidões de fls. 169/174, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 20749 Nr: 177-73.2003.811.0099

 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): JOSÉ GERALDO BRITO FRANÇA - Vulgo 

"Zezão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FREITAS DE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 6.492-B

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o Réu para apresentar Alegações 

Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76701 Nr: 3313-87.2017.811.0099

 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: EMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER DE MOURA PAIXAO 

MEDEIROS - OAB:19095/O

 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 cumprimento 
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ao determinado a ref: 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75649 Nr: 2593-23.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora do teor da decisão de ref: 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60951 Nr: 684-19.2012.811.0099

 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: EDNA DOS PASSOS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS, CORRETORA DE 

SEGUROS SICREDI L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que efetue o 

pagamento da guia para distribuição da carta precatória a ser 

encaminhada com a finalidade de CITAÇÃO da parte requerida, juntando 

aos presentes autos o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32539 Nr: 664-33.2009.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS PAGLIOSA E CIA LTDA, WILSON LUIZ 

PAGLIOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O, MARCELLO MOREIRA - OAB:20411/PR, PAOLA CRISTINA 

RIOS PEREIRA - OAB:9.510/MT, VALTER COUTINHO SCARDUA - 

OAB:7320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que se manifestem 

quanto a avaliação do bem penhorado, conforme determinado no 

despacho de fls. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61487 Nr: 1226-37.2012.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL RB LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9.831/MT, JÚLIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para que requeira 

o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64084 Nr: 863-79.2014.811.0099

 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: NMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parta autora para se manifestar nos 

presentes autos, conforme despacho de fls. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29445 Nr: 417-23.2007.811.0099

 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: VDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVINO RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:213120/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Devidamente intimada, pelo advogado constituído (DJE: 9724 de 

29.02.2016), para “apresentar as provas que pretende produzir” (fl. 40), a 

parte-autora deixou o prazo decorrer sem apresentar manifestação, 

conforme certificado nos autos.

Por isso, faz-se necessária a intimação pessoal da parte-autora, frisando 

que em pesquisa ao Sistema INFOJUD, o endereço encontrado é o mesmo 

do já constante nos autos.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifique as provas que pretende produzir, consignando 

que deve ser indicada objetivamente a finalidade e pertinência das provas, 

atentando-se ao disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil especificando-as, ou se deseja o julgamento antecipado;

2. Certificado o decurso de prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Frisa-se a necessidade de se atentar ao disposto no artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 13 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27669 Nr: 616-79.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA LEITE GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- Matrícula SIAPE nº 1662090 - OAB:

 Vistos...

 Houve Impugnação oposta pelo INSS em relação ao início do cumprimento 

de sentença, apontado excesso de execução.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja para concordar, seja 

para questionar o apontado;

2. Após, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 11 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76701 Nr: 3313-87.2017.811.0099
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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: EMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER DE MOURA PAIXAO 

MEDEIROS - OAB:19095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, não havendo limitações acerca do pleiteado, NOMEIA-SE como 

inventariante EDVANIA PEREIRA CEZAR, representada por sua genitora 

EDNA MELO PEREIRA.Por isso, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a 

requerente acerca da nomeação, bem como para que cumpra as 

disposições dos artigos 660 e seguintes do CPC, juntando aos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, os seguintes 

documentos:a.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;b.Certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do “de 

cujus”;c.Plano de partilha amigável, já com a atribuição de valor aos bens 

do espólio.2.Com a juntada dos documentos acima mencionados ou o 

decurso de prazo para tanto, CERTIFICAR e REMETER os autos ao 

Ministério Público para manifestação;3.Após, conclusos.Intimar.Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 24 de 

maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75649 Nr: 2593-23.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando a cooperação processual, tal qual posta no Código de 

Processo Civil, ACOLHE-SE o pleito.

Por isso, CONCEDE-SE o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte-autora 

informe o endereço do executado.

Após, informando ou não, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 21 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64617 Nr: 1242-20.2014.811.0099

 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 JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE DE FÁTIMA AFONSO NOGUEIRA 

03609564164, EUNICE DE FÁTIMA AFONSO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto a certidão de ref. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76701 Nr: 3313-87.2017.811.0099

 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: EMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER DE MOURA PAIXAO 

MEDEIROS - OAB:19095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de petição requerendo “ABERTURA DE INVENTÁRIO, NA FORMA 

DE ARROLAMENTO, E ADJUDICAÇÃO DOS BENS DEIXADOS PELO 

FALECIMENTO DE EDEMIR OLIVEIRA CEZAR” ajuizada por Edvania Pereira 

Cezar, representada por sua genitora Edna Melo Pereira, devidamente 

qualificadas nos autos.

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

e 320 do Código de Processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

RECEBE-SE a petição inicial.

 Por outro lado, DEFERE-SE pedido de assistência judiciária gratuita, tendo 

em vista que a autora não tem condições de pagar as custas do processo 

e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família, de 

acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

 Incialmente, acerca do processamento do inventário por arrolamento, 

transcreve-se o disposto no art. 664, do CPC:

Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 

(mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de 

arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de 

assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, 

a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.

Por outro lado, verifica-se que a requerente nasceu em 10.08.2011 

(certidão de nascimento à fl. 04), ou seja, menor incapaz.

Acerca de tal situação, o art. 665, do CPC dispõe que:

Art. 665. O inventário processar-se-á também na forma do art. 664, ainda 

que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as partes e o 

Ministério Público.

Assim, atentando-se ao artigo acima descrito, deve-se dar espaço para 

que o Ministério Público se manifeste.

Por isto, à SECRETARIA para:

1. REMETER os autos ao Ministério Público para manifestação;

2. Após, conclusos;

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 10 de novembro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63944 Nr: 745-06.2014.811.0099

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDJ, ODJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos...

Não obstante o pleito de desistência dos requerentes (fl. 169), verifica-se 

que houve apresentação de contestação pelo requerido, de modo que, 

imprescindível a sua manifestação, em atenção à disposição contida no 

artigo 485, §4º do CPC.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao pleito de desistência dos autores;

2. Com manifestação (ou decorrido o prazo), conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 25 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34466 Nr: 885-79.2010.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 631 de 788



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAINHA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a certidão de fl. 53, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe 

o atual endereço do requerido, bem como requerendo o que de direito;

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 23 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66116 Nr: 1707-96.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 Embora tardia a juntada, o fato de o reeducando indicar endereço em 

Juruena em 2014 não altera o fato de haver notícia de sua saída da 

Comarca, bem como, mais relevante ainda, deveria continuar 

comparecendo, tendo em vista o conjunto de medidas impostas quando de 

sua progressão

Em pesquisa ao INFOJUD (data de hoje), indica-se ainda Juruena, mas 

Linha Sapucaia.

Importante assinalar que a Defesa, ao que tudo indica, não foi intimada 

acerca da decisão de regressão, sendo isso prudente.

 Por isso:

1.INTIMAR a Defesa do reeducando (ver advogado que atuava no 

processo em Aripuanã);

2.INSERIR (se já não foi feito) o mandado no BNMP 2.0;

3.Solicitar cumprimento por meio do Oficial de Justiça (no endereço 

indicado pelo reeducando);

4.Não sendo cumprido, aguardar o cumprimento ou a ocorrência da 

prescrição executória, o que ocorrer primeiro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63324 Nr: 212-47.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos em correição...

Embora se possa concluir pela prescindibilidade das contrarrazões (art. 

601 do CPP, por exemplo), visando a evitar possível retorno do processo 

para este juízo para intimar defesa para apresentar contrarrazões, 

passa-se a entender que se mostra imprescindível a apresentação de 

contrarrazões em processo penal.

Por isso, como a Defesa não as apresentou:

1.Sendo constituída, INTIMAR réu para indicar nova Defesa para tanto (por 

Edital, se necessário);

2.Sendo nomeada, NOMEAR outro para tanto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63038 Nr: 1398-42.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILARIO WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos em correição...

Aguardar alegações finais da Defesa.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67692 Nr: 82-86.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736-0/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

e nas alegações finais do Ministério Público, isso para:i.CONDENAR 

ROBERTO RANGEL DE SOUZA pela prática da conduta tipificada no art. 

217-A do Código Penal.[...] após certificar o trânsito em julgado desta 

sentença, adotar as seguintes providências:1.À CONTADORIA para 

calcular custas e demais despesas processuais, PROCEDENDO ao 

necessário para cobrança;2.Proceder à formação de AUTOS DE 

EXECUÇÃO PENAL, com a expedição de guia definitiva (ou provisória, 

conforme for);3.Tratando-se de regime fechado, não estando preso o réu, 

em caso de não comparecer em Secretaria para fins de iniciar o 

cumprimento da pena, EXPEDIR MANDADO DE PRISÃO, encaminhando aos 

órgãos de praxe, BNMP e encaminhando para a Delegacia com 

circunscrição onde esteja residindo para fins de cumprimento;4.CASO 

COMPAREÇA em Secretaria, Expedir Guia Definitiva e encaminhar ao 

Presídio respectivo;5.Proceder às COMUNICAÇÕES devidas ao Instituto 

Nacional de Identificação, ao TRE (via INFODIP), ao Cartório Distribuidor e 

às demais indicadas no art. 1453 da CNGC;6.VERIFICAR a existência de 

armas, objetos e veículos apreendidos sem destinação, remetendo, neste 

caso, os autos conclusos;7.Após, ARQUIVAR com as baixas e cautelas 

de estilo. Ciência ao Ministério Público.INTIMAR a vítima (por meio de sua 

responsável legal, se ainda menor quando do ato).Publicar 

(ATENTANDO-SE para a questão da presença de menor).Intimar, 

observando-se o art. 392 do CPP, DEVENDO O ACUSADO SER INTIMADO 

POR EDITAL, pois não encontrado para ser intimado.Cotriguaçu/MT, 20 de 

agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64712 Nr: 45-93.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INACIA SOARES DOS SANTOS 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PROCEDENTE o feito nas 

Alegações Finais, ABSOLVENDO MARIA INÁCIA SOARES DOS SANTOS 

quanto à imputação feita, com fulcro no art. 386, V, do Código de 

Processo Penal. IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIATendo havido 

nomeação de Defesa, fixam-se como honorários advocatícios a 

FLORENTINO APARECIDO MARTINS (OAB 9659-BA/MT) o valor de 05 

URH, o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a 

presente como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada).Sem custas e despesas processuais.ENCAMINHAR CÓPIA do 

processo à Polícia Civil (Delegacia de Polícia de Cotriguaçu, bem como das 

oitivas feitas judicialmente, isso para atender ao requerimento do Ministério 

Público feito em audiência. Oportunamente, após certificar o trânsito em 

julgado desta sentença, adotar as seguintes providências:1.Arquivar com 

as baixas, anotações e comunicações necessárias. Ciência ao Ministério 

Público.Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 16 de agosto de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73563 Nr: 1104-48.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 20/09/2018, às 

15h00min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo), vítima e também o interrogatório do réu. 

Importante consignar que alguns policiais indicados como testemunhas 

pelo Ministério Público podem não mais trabalhar na Comarca, de modo que 

deve ser mantido contato com a Cia da PM e/ou Delegacia de Polícia Civil 

respectiva e verificado o local onde estão, sendo expedida a Precatória 

respectiva. Por fim, à SECRETARIA para:1.MANTER contato com a Cia da 

PM respectiva (ou DP, conforme for), verificando onde estão os policiais 

arrolados, EXPEDINDO as Precatórias necessárias;2.Havendo 

testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 

222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das 

precatórias. INTIMAR as partes da expedição das precatórias, a fim de 

que acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo 

deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, vítima, réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA CIDADE).Ciência ao Ministério Público.Serve o 

p r e s e n t e  c o m o  M A N D A D O / P R E C A T Ó R I A / O F Í C I O . I n t i m a r . 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 18 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69967 Nr: 1450-33.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR MAZZOCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 20/09/2018, às 

13h30min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do réu (se 

comparecer, pois estaria residindo em outra Comarca). Por fim, à 

SECRETARIA para:1.EXPEDIR PRECATÓRIA para GUARACIABA/sc (onde 

está preso), isso para:a. Ciência da audiência a ser realizada (podendo 

comparecer para ser interrogado);b.Para que SE PROCEDA ao 

INTERROGATÓRIO do acusado (em data posterior a 

20/09/2018);2.Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais 

desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para 

os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 90 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, vítima, o réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, mas por telefone, se residente em 

outra Comarca).Ciência ao Ministério Público.Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.Cotriguaçu, 18 de agosto 

de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72884 Nr: 681-88.2017.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Em decorrência do atual cenário processual, de rigor a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o INSS (Provimento 68/2018 do CNJ);

2. Inexistindo impugnação/recurso, EXPEDIR Alvará Judicial para 

levantamento dos valores depositados referentes ao RPV/Precatório;

 3. Após, intimar a parte-autora por meio de seu patrono (DJE);

4. Inexistindo requerimento, arquivar com as baixas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68663 Nr: 625-89.2016.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILON PAULINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Em decorrência do atual cenário processual, de rigor a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o INSS (Provimento 68/2018 do CNJ);

2. Inexistindo impugnação/recurso, EXPEDIR Alvará Judicial para 

levantamento dos valores depositados referentes ao RPV/Precatório;

 3. Após, intimar a parte-autora por meio de seu patrono (DJE);

4. Inexistindo requerimento, arquivar com as baixas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71766 Nr: 2565-89.2016.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RAIMUNDO MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Em decorrência do atual cenário processual, de rigor a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o INSS (Provimento 68/2018 do CNJ);

2. Inexistindo impugnação/recurso, EXPEDIR Alvará Judicial para 

levantamento dos valores depositados referentes ao RPV/Precatório;

 3. Após, intimar a parte-autora por meio de seu patrono (DJE);

4. Inexistindo requerimento, arquivar com as baixas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82712 Nr: 2749-74.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORBEN E CIA LTDA ME, MICHEL ORBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75418 Nr: 2416-59.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO MARTINS, Cpf: 

71718613253, Rg: 000764946, Filiação: Maria da Piedade Martins e Jessé 

Martins, data de nascimento: 23/07/1980, brasileiro(a), natural de Nova 

Modica-MG, convivente, serviço geral, Telefone 66 98408-0882. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia oferecida pelo Ministério Público 

de Mato Grosso em desfavor de SEBASTIÃO MARTINS, imputando a 

prática de conduta tipificada como infração penal pelo art. 217-A do 

Código Penal.

Despacho: Vistos...Frustrada a citação pessoal, passa-se à fase da 

citação por edital. Apenas para explicitar e resolver questão processual, 

qual seja, o local de publicação do edital, entende-se que a afixação de 

edital no “átrio do fórum” e “publicação na imprensa escrita, onde houver” 

(art. 365, p. único, do CPP) não garante a devida publicidade ao ato. 

Assim, além de afixação no “átrio”, também se dará a publicação via 

DJe.Por isso, à SECRETARIA para:1.CITAR, por Edital, o acusado para 

apresentar resposta à acusação, pelo prazo de quinze dias (art. 361 do 

CPP), observando-se o art. 365 do CPP, indicando-se expressamente, nos 

termos do artigo 396-A do CPP, a possibilidade de alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, bem como oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas; OBS.: o Edital 

também deverá ser divulgado no DJe.2.Após decorrido o prazo, conclusos 

para análise (art. 366 do CPP), já tendo se manifestado o Ministério 

Público.Cotriguaçu, 18 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 20 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12306 Nr: 902-19.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Jose de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, para que no prazo legal, tome ciência do 

ofício de fl.202, e querendo se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 810-60.2018.811.0034

 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: AZDORM, ARMQ, ARMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLCQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, para que no prazo legal, se manifeste 

acerca da certidão do oficial de justiça de ref.42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32568 Nr: 1266-83.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 Certifico a tempestividade da presente impugnação à execução 

fls.170/2014.

POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, para que no prazo legal, querendo, 

apresente resposta à impugnação ao cumprimento de sentença de 

fls.170/214..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54560 Nr: 739-58.2018.811.0034

 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): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eladio Miranda Lima - 

OAB:86235

 VISTOS ETC.

Os autos vieram conclusos com a notícia de interposição de Agravo de 

Instrumento pelo réu (Ref. 29).

Em vista da previsão do §1º do artigo 1.018 do CPC: “se o juiz comunicar 

que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o 

agravo de instrumento”, insta consignar que mantenho a decisão 

agravada em seus exatos termos, pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasam.

Assim, aguardem-se os autos em secretaria até proferimento de decisão 

pelo egrégio Tribunal de Justiça, com o recebimento ou não do recurso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50841 Nr: 2587-17.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilson Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - 

OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2587-17.2017.811.0034

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 634 de 788



Código 50841

VISTOS ETC.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida por PAULO ROBERTO 

DAMASCENO em desfavor de ANILSON FERNANDES, ambos qualificados 

nestes autos.

Indeferida a concessão da assistência judicial gratuita e o pagamento das 

custas ao fim do feito, determinou-se a intimação do requerente para 

recolher as custas judiciais (ref. 10).

Devidamente intimado (ref. 13), o requerente manteve-se inerte (ref. 14).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 20 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48301 Nr: 1511-55.2017.811.0034

 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: Guilherme Leandro Menezes de Assis Gouvea de 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA HELENA GOUVEIA, DINAMAR GOUVEIA 

CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis Leal Nascimento - 

OAB:18488/GO, MARIA DO CARMO FREITAS DE QUEIROS - OAB:21903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Fernandes Fagundes - 

OAB:18.608, LEANDRO MORAIS MAIA - OAB:41536, Marcelo Maia de 

Assis - OAB:19.118

 Processo nº 1511-55.2017.811.0034

Código 48301

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Reintegração de posse ajuizada por GUILHERME 

LEANDRO MENEZES ASSIS GOUVEIA MORAES em face de LÚCIA 

HELENA GOUVEIA e DINAMAR GOUVEIA CORDEIRO, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Averiguada incorreção no valor da causa, foi determinada a intimação da 

parte autora para sanar a irregularidade e recolher a diferença das custas 

judiciais (ref. 49).

Intimada por seu patrono e, depois, pessoalmente (refs. 54 e 66), a autora 

manteve-se inerte (refs. 53 e 67).

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Considerando que a parte autora deixou de promover diligência para o 

prosseguimento do feito, abandonando a ação mesmo depois de intimada 

pessoalmente para suprir a falta, a extinção do processo é medida 

imperiosa.

Portanto, sem maiores delongas, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.

Havendo trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se o feito com as 

anotações, comunicações e baixas de praxe.

 Custas remanescentes pela requerente.

Condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor correto da causa.

Intimem-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 02 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50104 Nr: 2227-82.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco da Rocha Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Processo nº: 2227-82.2017.811.0034 (Código: 50104)

Vistos, etc.

Conforme determinado no expediente nº 0020995-27.811.00341, passa 

este juiz de direito Titular da comarca de Jaciara a cumular jurisdição com 

a Vara Única desta comarca, respondendo então pelos processos cíveis 

em geral de numeração ímpar, bem como dos processos afetos ao 

Juizado Especial com numeração final ímpar. A partir de 4.6.2018.

 Feita as considerações, há a necessidade de readequação de pauta das 

audiências cíveis designadas para o dia 24.08.2018, desta Vara Única.

 Portanto, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 14.09.2018 

às 15h (MT).

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 10 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 37491 Nr: 330-87.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES, 

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Regina Bombonato 

Rodrigues - OAB:5141/O

 Por tais razões, INDEFIRO os pedidos dos executados. (...) Portanto, forte 

nestas razões, CONDENO os executados por litigância de má-fé ao 

pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da 

causa (artigo 81, caput, do CPC).No mais, prossiga-se com as 

p r o v i d ê n c i a s  n e c e s s á r i a s  p a r a  a  e x p r o p r i a ç ã o  d o 

imóvel.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 20 de agosto de 2018. Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56459 Nr: 1696-59.2018.811.0034

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES, 

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA REGINA BOMBONATO 

RODRIGUES - OAB:5141/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL pela ausência de interesse 

de agir dos requerentes, fundada na inadequação da via eleita, com 

fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do CPC.Sem custas e 

honorários advocatícios, vez que não foi formada a triangularização 

processual.P.R.I.C.Dom Aquino/MT, 20 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35286 Nr: 885-41.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Sávio Ferreira da 
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Costa - OAB:7.672

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

1. Considerando que a tabela da OAB prevê que o mínimo a ser arbitrado a 

título de honorários advocatícios para a atuação em plenário do Tribunal do 

Júri é de 20URH, revogo a decisão que fixou 15 URH, e FIXO ao advogado 

Dr. Domingos Sávio Ferreira da Costa a quantia de 20URH a ser custeado 

pelo Estado.

2. Ademais, permenece fixado em favor do advogado Dr. Saulo Vinícius 

de Moraes a quantia de 05 URH a ser pago pelo Estado, pelos 

fundamentos da decisão de Ref. 194.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000306-37.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA (EXEQUENTE)

RODRIGO BINOTTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000306-37.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: RODRIGO BINOTTO PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Distribuído nos 

termos da Resolução n.º 004/2014/TP, artigo 1º, inciso I. CITE-SE o 

executado para que, querendo, em 30 (trinta) dias opor embargos. Se não 

houver embargos, requisite-se o pagamento por Requisição de Pequeno 

Valor - RPV ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 20 de agosto 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000352-60.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TEODORO FERREIRA (REQUERENTE)

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORCOZOL ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COBRANCAS LTDA 

(REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo 1000352-60.2017.8.11.0034 

Vistos etc. O requerente opôs embargos de declaração (Id 11468986) em 

face da decisão de Id 11173296, que se funda no artigo 83 da Lei nº 

9.099/95 e artigo 1.022, inciso II, do CPC, apontando omissão consistente 

na ausência de análise da aplicação de multa diária em caso de não 

exclusão de seu nome do SERASA e da possibilidade de depósito judicial 

das parcelas renegociadas. Vieram-me os autos. É o necessário. 

Fundamento e decido. O recurso foi interposto tempestivamente, conforme 

disposições do artigo 83, §1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigos 219 e 220 do 

CPC. Imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por 

entender necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar 

alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado de 

Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra 

coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim 

preleciona: (...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão. Já o Prof. José Frederico Marques, em 

“Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, 

Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: (...) Pressuposto 

dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha 

obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao 

recorrente. Pois bem. Depois de analisar o recurso oposto, vejo 

inicialmente a perda do objeto no que tange à aplicação de multa diária pela 

não retirada do nome da parte do SERASA, pois o órgão já informou ao 

Juízo a inexistência de anotações ativas em seu nome (Id 11611426), 

razão pela qual deixarei que dar provimento com relação a este pedido. 

Por outro lado, verifico a existência da omissão apontada na decisão 

vergastada quanto à possibilidade de depósito judicial de parcelas 

renegociadas. Assim, pelo exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para 

reconhecer a existência de omissão, suprindo-lhe a falta, passando a 

conter a seguinte redação: “A requerente alegou ter com a requerida um 

saldo devedor que é indevido, já que possuem dívida, mas ela foi 

totalmente renegociada e parcelada e, assim, esta monta já estaria incluída 

no valor renegociado, portanto, a lide cinge discussão acerca do valor 

devido, pelo que defiro que a parte deposite judicialmente as parcelas 

correspondentes a renegociação da dívida, enquanto discute com a parte 

contrária qual a real monta devida.” A presente decisão deve ser 

considerada como parte integrante do pronunciamento de Id 11173296, 

persistindo no mais como está lançada. Por fim, cumpra-se na sua 

integralidade aquela decisão. Dom Aquino/MT, 20 de agosto de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-04.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000110-04.2017.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA JOSE BORGES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Diante da documentação juntada pela 

executada, intime-se a exequente para manifestação, em 10 dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Dom Aquino - 

MT, 20 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-13.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SOUZA LIMA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000036-13.2018.8.11.0034. REQUERENTE: SANDRA SOUZA LIMA SILVA 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A 

EMBRATEL Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Nos 

moldes do artigo 16 da Lei 9.099/95 DETERMINO a designação de data 

para audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada para comparecer 

a audiência de conciliação, sob pena de revelia e confissão. 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). Caso não haja acordo, a Reclamada tem o prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, 

sob pena de revelia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 20 de agosto 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-36.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIZABETHE RODRIGUES DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000028-36.2018.8.11.0034. REQUERENTE: ELIZABETHE RODRIGUES 

DUARTE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Intime-se a autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, trazendo documento válido 

que comprove a negativação indevida, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Dom Aquino/MT, 20 de agosto de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000338-76.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHERER (ADVOGADO(A))

VALDIR SCHERER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000338-76.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: VALDIR SCHERER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Considerando a 

manifestação do Estado de Mato Grosso, afirmando que não se opõe à 

execução, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente. 

Considerando que o valor apresentado ultrapassa as 100 Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (Art. 1º da Lei 10.656/2017), 

INTIME-SE o exequente para informar se deseja renunciar expressamente 

o valor excedente, ou se deseja que a execução siga com a expedição de 

Precatório. Após, havendo renúncia do valor excedente, 

ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, os documentos 

listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 11/2017-CM para a confecção 

dos cálculos. Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo 

apresentado, observando as formalidades legais, e instruindo-o com os 

documentos necessários, encaminhando, em seguida, ao representante 

legal do Município executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do 

NCPC. Não sendo renunciado o valor Expeça-se Precatório na mesma 

forma acima determinada. ANTES, INTIME o exequente para que faça 

entrega das certidões originais nesta Secretaria do Juizado, que deverá 

ser armazenada em pasta própria e certificado nos autos. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Dom Aquino – MT, 20 de agosto de 2018. LAURA 

DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-08.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AMARAL DE SOUZA (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO BUENO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo: 

8010108-08.2016.8.11.0034 Vistos etc. Respeitando a vontade da 

exequente, informada na manifestação de Id 13186304, remetam-se os 

autos ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 20 de agosto de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000346-53.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (EXEQUENTE)

RENATO DIAS COUTINHO NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000346-53.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: RENATO DIAS COUTINHO NETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Considerando a 

manifestação do Estado de Mato Grosso, afirmando que não se opõe à 

execução, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente. 

Considerando que o valor apresentado ultrapassa as 100 Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (Art. 1º da Lei 10.656/2017), 

INTIME-SE o exequente para informar se deseja renunciar expressamente 

o valor excedente, ou se deseja que a execução siga com a expedição de 

Precatório. Após, havendo renúncia do valor excedente, 

ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, os documentos 

listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 11/2017-CM para a confecção 

dos cálculos. Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo 

apresentado, observando as formalidades legais, e instruindo-o com os 

documentos necessários, encaminhando, em seguida, ao representante 

legal do Município executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do 

NCPC. Não sendo renunciado o valor, expeça-se Precatório na mesma 

forma acima determinada. ANTES, INTIME-se o exequente para que faça 

entrega das certidões originais nesta Secretaria do Juizado, em 15 dias, 

que deverá ser armazenada em pasta própria e certificado nos autos. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Dom Aquino – MT, 20 de agosto de 

2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000212-26.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHERER (EXEQUENTE)

VALDIR SCHERER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000212-26.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: VALDIR SCHERER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Considerando a 

manifestação do requerido o Estado de Mato Grosso, informando que o 

valor excede o teto pagamento de débitos judiciais, por meio de Requisição 

de Pequeno Valor, INTIME-SE o exequente para informar se deseja 

renunciar expressamente o valor excedente, ou se deseja que a 

execução siga com a expedição de Precatório, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Não sendo renunciado o valor, expeça-se Precatório em encaminhe 

ao órgão competente. ANTES, INTIME-SE o exequente para que faça 

entrega das certidões originais nesta Secretaria do Juizado, em 15 dias, 

que deverá ser armazenada em pasta própria e certificado nos autos. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Dom Aquino – MT, 20 de agosto de 

2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000348-23.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES (EXEQUENTE)

LUCIANO PORTUGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000348-23.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: LUCIANO PORTUGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ante a redação da 

Lei 10.656/2017, intime-se o exequente para informar de deseja renunciar 

expressamente o valor excedente à quantia de R$ 12.824,00 (doze mil, 

oitocentos e vinte e quatro reais), ou se deseja que a execução siga o rito 

dos Precatórios. Havendo renúncia pelo exequente, desde já homologo o 

cálculo e determino a remessa dos autos ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, em cumprimento ao art. 3°, § 1o do Provimento n° 

11/2017-CM, para que providencie a elaboração de cálculo de liquidação 

do débito com a finalidade de expedição da respectiva RPV. Intimem-se. 

Às providências. Dom Aquino/MT, 20 de agosto de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-56.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NOELI DE MATOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000210-56.2017.8.11.0034. REQUERENTE: NOELI DE MATOS PEREIRA 

REQUERIDO: OI S.A VISTOS ETC. Os autos encontram-se sentenciados. 

Assim, intime-se a parte reclamante para manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo 

manifestação, arquive-se os autos. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Dom Aquino/MT, 20 de agosto de 2018. LAURA DORILÊO 

CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-44.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000118-44.2018.8.11.0034. REQUERENTE: JOELMA DE SOUSA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Nos moldes do artigo 16 da Lei 

9.099/95 DETERMINO a designação de data para audiência de conciliação. 

Cite-se a parte reclamada para comparecer a audiência de conciliação, 

sob pena de revelia e confissão. 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). Caso 

não haja acordo, a Reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 20 de agosto de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000136-65.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

MARIA LOURENCO BORGES PASSOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000136-65.2018.8.11.0034. AUTOR: MARIA LOURENCO BORGES 

PASSOS RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A VISTO, Cuida-se que pedido 

de liquidação de sentença intentado, objetivando liquidar título judicial, bem 

como pedido de natureza cautelar específica de cunho preparatório 

consistente em exibição de documentos. É sabido que as ações de 

procedimentos especiais não são admitidas no Juizado Especial, e, da 

mesma forma o cumprimento de sentença lastreada em título judicial de 

sentença ilíquida. Assim, remeta-se os autos à Juíza Leiga para prolação 

de sentença. Cumpra-se. Às providências. Dom Aquino – MT, 20 de 

agosto de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-86.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI DE SOUZA CEDRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000068-86.2016.8.11.0034. REQUERENTE: CLAUDINEI DE SOUZA CEDRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Acerca da petição e 

documentos de ID 12601349, intime-se a parte autora para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, nada sendo requerido, 

arquive-se, com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino/MT, 20 de agosto de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000138-35.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR BERTE (EXEQUENTE)

JULIANA DE SOUSA ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURDES JOSE SIQUEIRA TORRES NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000138-35.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: ANTENOR BERTE EXECUTADO: 

IURDES JOSE SIQUEIRA TORRES NETO Vistos etc. 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 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. 7. Intime-se. 

Cumpra-se. 9. Tomem-se as demais providências de estilos. Dom Aquino – 

MT, 20 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

substituição legal
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000120-14.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR BERTE (EXEQUENTE)

JULIANA DE SOUSA ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURDES JOSE SIQUEIRA TORRES NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000120-14.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: ANTENOR BERTE EXECUTADO: 

IURDES JOSE SIQUEIRA TORRES NETO Vistos etc. 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 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. 7. Intime-se. 

Cumpra-se. 9. Tomem-se as demais providências de estilos. Dom Aquino – 

MT, 20 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-90.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS BERNARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo: 

1000350-90.2017.8.11.0034 REQUERENTE: JEAN CARLOS BERNARDO 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Tendo em vista que a 

requerida foi citada na mesma data da audiência de conciliação 

(21.02.2018), determino seja designada nova data de audiência, com a 

intimação das partes, consignando as advertências legais. Cumpra-se. 

Dom Aquino/MT, 20 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-11.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA CRISTINA TEIXEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Numero do Processo: 

1000310-11.2017.8.11.0034 REQUERENTE: ELIASAMA CRISTINA TEIXEIRA 

DO CARMO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Vistos etc. Proceda o 

Sr. Gestor Judiciário aos atos necessários para a liberação dos valores 

depositados em Juízo, atentando-se para as novas determinações 

contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a 

nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. Após, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Dom 

Aquino/MT, 20 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito 

em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000316-18.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Processo: 

1000316-18.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Considerando o 

teor da certidão de Referência ID 11668131, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exequente. Por corolário, ENCAMINHEM-SE, ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do 

Provimento nº 11/2017-CM para a confecção dos cálculos. Com a 

devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de Pequeno 

Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando as 

formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Dom Aquino – MT, 20 de agosto de 2018. LAURA 

DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-64.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

EDI RODRIGUES DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000300-64.2017.8.11.0034. REQUERENTE: EDI RODRIGUES DE MATOS 

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 EDI RODRIGUES DE 

MATOS 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 
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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 (15 de julho de 2016) 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. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada em 15 de julho de 2016, em razão de 

suposto débito no valor de R$ 114,97 (cento e quatorze reais e noventa e 

sete centavos), oriundo do contrato de n. 0264160222. 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. 12418133), 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, 20 de 

agosto de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em 

substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71694 Nr: 1081-62.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA GISELE LEMES DA SILVA ME, 

FERNANDA GISELE LEMES DA SILVA, MAURA TERESINHA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82387 Nr: 2698-18.2017.811.0093

 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: LS, RLLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual Direto proposto por LEOCIR 

STEFANELLO e ROBIVANIA LIMA LOPES STEFANELLO, devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial (fls. 04/06) vieram os documentos de fls. 07/17.

Em síntese, alegaram que estão casados, sob o regime de comunhão 

parcial de bens. Afirmaram que da união conjugal adveio filhos e 

adquiriram bens.

 Aportou aos autos petição de acordo formulado entre as partes 

(fls.04/06), dispuseram sobre os alimentos, guarda e partilha de bens.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

No caso em tela, o vínculo matrimonial está comprovado na Certidão de 

Casamento de fl. 11, dando conta de que as partes se uniram em 

matrimônio no dia 17 de Junho de 2008.

O divórcio tem como principal efeito pôr termo ao casamento, dissolvendo 

o vínculo conjugal, consoante art. 1.571, inciso IV, do Código Civil.

Como se sabe, com a vigência da Emenda Constitucional nº 66/2010, não 

se exige mais qualquer lapso para a decretação do divórcio e, no caso 

vertente, a prova produzida revela que o casal se encontra separado de 

fato, gerando a presunção da ruptura da vida em comum e da 

impossibilidade de sua reconstituição.

Isto posto, HOMOLOGO por sentença, os termos acordados entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento 

no artigo 487, III do CPC, e por estarem preenchidos os requisitos legais, 

DECRETO O DIVÓRCIO do casal LEOCIR STEFANELLO e ROBIVANIA LIMA 

LOPES STEFANELLO, qualificados nos autos, declarando extinto o 

casamento e seus efeitos, o que faço com supedâneo no artigo 226, § 6º 

da Constituição Federal e no artigo 1.571, inciso IV, do Código Civil.

A Quanto ao nome da autora, voltará usar o nome de solteira, qual seja 

ROBIVANIA LIMA LOPES.
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Sem custas, eis que DEFIRO a Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório 

competente e em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75426 Nr: 1178-91.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA QUINALIA, MARIA TELES QUERINO DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR 

QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, contra SARA QUINALIA E MARIA 

TELES QUERINO DE LIMA, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre uma diligência e outra, foi protocolado aos autos petição (fls. 33/35), 

o qual as partes formularam acordo, e requerem a sua homologação, bem 

como suspensão do feito até efetivo cumprimento do pactuado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Ante o teor da petição juntada às fls. 33/35, verifico que as partes 

compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da autonomia da 

vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Outrossim, em que pese a parte autora pugnar pela suspensão do curso 

do processo até o cumprimento integral do acordado, INDEFIRO TAL 

PEDIDO, eis que tal negativa não restará em prejuízo de qualquer das 

partes, uma vez que, caso haja o descumprimento do acordo, poderá a 

parte interessada ingressar com nova ação.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pelas partes.

 Caso requerido pela parte, DEFIRO desde já o desentranhamento dos 

documentos originais juntados aos autos.

Havendo bloqueio de valores/penhora de bens, realizado nos autos, 

pendente de transferência, PROCEDA-SE o seu desbloqueio, expedindo 

alvará se necessário, em favor do titular da pecúnia/bem.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82484 Nr: 61-60.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CORREIA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O

 Vistos em Correição.

Altere-se o nome do reeducando junto ao Sistema Apolo, conforme 

mencionado.

Realize cálculo atualizado de pena do reeducando, intimando-se o 

reeducando.

Fixo as medidas acima elencadas, e, em caso de violação, fica desde já 

DECRETADA A PRISÃO CAUTELAR do reeducando, com revogação do 

benefício e regressão do regime para o FECHADO.

Oficie-se o Setor de Monitoramento para a colocação de tornozeleira 

eletrônica do reeducando, intimando-se este quando da sua instalação, 

ficando consignado que em caso de ausência na data designada, será 

considerado violação ao benefício, com as penalidades acima.

Comunique-se às autoridades policiais locais acerca das presentes 

medidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84208 Nr: 1259-35.2018.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): IZABEL CRISTINA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO JUNQUEIRA VILELA - 

OAB:302.838/SP, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Antes de proferir determinação judicial no presente feito, em consulta ao 

sistema Apolo foi possível verificar que se encontra petição pendente a 

ser juntada.

 Desse modo, devolvo-os autos à Secretaria de Vara, a fim de proceder a 

juntada da referida petição.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73396 Nr: 147-36.2015.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ISMAEL VICENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:MT/8.247-B

 Vistos em Correição.

Após minuciosa análise entendo necessário, bem como diante do pleito do 

Ministério Público, declarar extinta a punibilidade de JOÃO ISMAEL 

VICENTINI pela prescrição da pretensão punitiva, pois, sendo matéria de 

ordem pública, deve ser decretada, quando reconhecida, em qualquer 

fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, até mesmo no 

momento da prolação da sentença.

 Isso porque, a pena prevista para o delito contido no artigo 48 da lei 

9.605/98 é de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano, e na mesma 

pena incorre quem pratica os fatos capitulados no artigo 51 da referida 

Lei, atraindo assim prazo prescricional idêntico aos dois crimes imputados 

de modo que a respectiva prescrição, de acordo com o artigo 109, inciso 

V, do Código Penal, ocorre em 04 anos.

Dispõe o artigo 111 do Código Penal que:

“A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a 

correr:

 I - do dia em que o crime se consumou;

 II - no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;

III - nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;

IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do 

registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido;

V - nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, 

previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima 

completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido 

proposta a ação penal”.

 Já no art. 117 do CP, estão previstas as causas interruptivas da 

prescrição:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

 I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

 III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

 IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

 V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

 VI - pela reincidência.

 § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção 
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da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. 

Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se 

aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, 

todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

 Observa-se desta forma que transcorreu período superior ao prazo de 04 

anos entre a data da ocorrência dos fatos (07/01/2014) e a presente data, 

e não ocorreu nenhuma causa interruptiva da prescrição.

Assim, forçoso reconhecer que a prescrição propriamente dita se operou 

no presente caso para ambos os crimes.

Ex positis, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do possível autor dos 

fatos JOÃO ISMAEL VICENTINI nestes autos, tendo em vista a ocorrência 

da prescrição do crime, conforme disposto no artigo 107, IV c/c artigo 109, 

V ambos do Código Penal.

Como se trata de prescrição da pretensão punitiva, cujos efeitos 

equivalem à absolvição, fica o réu ISENTO do pagamento das custas 

processuais.

Assim, apesar do disposto no artigo 1.387 da CNGC, acerca da presente 

sentença, DÊ CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa em audiência.

COMUNIQUE-SE a presente decisão 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), nos termos do artigo 1.453, da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73396 Nr: 147-36.2015.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ISMAEL VICENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:MT/8.247-B

 Vistos,

Redesigno a presente audiência para 20/03/2018, às 14h00min.

Expeça-se Carta Precatória no endereço informado à certidão da Oficiala 

de Justiça.

Cumpra-se.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 033/2018

 Suspende o expediente externo e todos os prazos processuais no âmbito 

da Comarca de Guarantã do Norte no dia 20.08.2018.

 O Excelentíssimo Senhor DIEGO HARTMANN – Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Guarantã do Norte/MT – no uso de suas atribuições 

legais;

Considerando o processo de ampliação e reforma do Fórum local levado a 

efeito através de convênio firmado entre o Município de Guarantã do Norte 

e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

Considerando que parte do objeto do contrato diz respeito à reforma da 

área construída, com renovação de pisos, rodapés e adaptações às 

normas do CNJ nos banheiros;

Considerando que empreiteira não finalizou tempestivamente as obras de 

reforma da parte interna do prédio, nos termos do Ofício n. 022/2018 e 

Portaria 32.2018, deixando de providenciar pessoal para movimentação de 

móveis, bem como se manteve inerte quanto à instalação de sistemas 

elétricos e lógicos no âmbito da secretaria da Vara Única.

Considerando que apesar de concitada neste dia, no período da manha, 

para finalizar dos serviços, a empreiteira só providenciou a instalação de 

dois pontos de energia elétrica e lógica.

Considerando que a atual condição física, lógica e elétrica do fórum nesta 

data é insuficiente para o atendimento integral do público externo.

RESOLVE:

Art. 1º Suspender o expediente ordinário externo e, em consequência, os 

prazos processuais no âmbito da Comarca de Guarantã do Norte-MT no 

dia 20.08.2018 (segunda-feira).

Art. 2º O início e o fim dos prazos com termo nestas datas ficam 

prorrogados para o próximo dia útil seguinte.

Art. 3º Todos os servidores e terceirizados deverão cumprir integralmente 

o horário de expediente regular, velando e fiscalizando, sem prejuízo das 

funções ordinárias, a manutenção da organização do acervo processual, 

equipamentos de informática, mobiliário e materiais de expediente durante 

a obra.

Art. 4º As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo juiz Diretor do Foro.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Em cumprimento art. 552, da CGNC, encaminhe-se à Corregedoria-Geral 

da Justiça para conhecimento e providências, incluindo cópia do Ofício 

022/2018 recebido da construtora contratada.

Encaminhe-se, com urgência, cópia desta Portaria à Presidência do 

Tribunal de Justiça, ao Juízo Diretor do Foro da Comarca de Alta Floresta, 

à Subseção da OAB em Peixoto de Azevedo, ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública da Comarca e à Polícia Judiciária Civil.

Oficie-se à construtora contratada para que, querendo, apresente 

justificativa no atraso das obras no prazo de 48 horas.

Publique-se no átrio do Fórum. Arquive-se na Diretoria do Foro. 

Cumpra-se.

Guarantã do Norte-MT, 20 de agosto de 2018.

DIEGO HARTMANN; Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111035 Nr: 3470-96.2017.811.0087

 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: Supremagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA GUAJUVIRA LTDA - ME, Volnei 

Ruben Dalri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELORI ESTELA FAVETTI - 

OAB:20251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito a ordem.

Declaro nula a decisão de fl. 34, e considerando que após emenda a 

inicial, a ação está devidamente instruída com (a) prova documental 

idônea, (b) memória de cálculo indicativa da importância devida e sendo o 

valor da causa corresponde ao valor indicado como devido, restam 

preenchidos os requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC.

Assim, determino a citação da requerida para pagar o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, a devedora ficará 

isento do pagamento das custas processuais.

Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.

Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111437 Nr: 3702-11.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - 

OAB:MT/21.097-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural 

ajuizada por Maria José de Oliveira em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS.

Em contestação, o INSS arguiu a preliminar de coisa julgada.
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Às fls. 52 a parte autora requer a extinção do feito em razão da 

ocorrência de coisa julgada.

Conforme alegado pelas partes, em 11.05.2015 a autora ajuizou ação 

previdenciária de nº 0002355-48.2015.4.01.3603 na Justiça Federal, 

subseção judiciária de Sinop/MT, com a mesma causa de pedir e pedido, 

sendo a demanda julgada procedente e já tendo havido o trânsito em 

julgado.

Diante do exposto, e por reconhecer a existência de coisa julgada, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por consequência, cancelo a audiência designada para 08.08.2018.

Em razão do princípio da causalidade, custas e honorários pela parte 

autora, suspensos, no entanto, em razão da concessão da gratuidade 

judiciária.

Intimem-se.

Sem recurso, ao arquivo com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114941 Nr: 2023-39.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Caceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade 

Rural.Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como 

defiro o pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...) a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, NCPC).Por outro lado, designo audiência 

instrução e julgamento para a data de 03.10.2018, às 

13h30min.Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à 

a u d i ê n c i a  a c a r r e t a r á  a  e x t i n ç ã o  d o  p r o c e s s o  p o r 

abandono.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111134 Nr: 3523-77.2017.811.0087

 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: Eva Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...) a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, NCPC).Por outro lado, designo audiência 

instrução e julgamento para a data de 03.10.2018, às 

13h30min.Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à 

a u d i ê n c i a  a c a r r e t a r á  a  e x t i n ç ã o  d o  p r o c e s s o  p o r 

abandono.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115392 Nr: 2362-95.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Bustamante de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Cleverson Dorneles 

Santiago - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade 

Rural.Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como 

defiro o pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...) a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, NCPC).Por outro lado, designo audiência 

instrução e julgamento para a data de 03.10.2018, às 

13h30min.Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à 

a u d i ê n c i a  a c a r r e t a r á  a  e x t i n ç ã o  d o  p r o c e s s o  p o r 

abandono.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112909 Nr: 438-49.2018.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Lucas da Costa

 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:

 Diante da petição de fls. 46, redesigno a audiência para a data de 03 de 

outubro de 2018, às 13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113038 Nr: 538-04.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Rodrigues da Silva, Paulo Henrique Leite 

Brandão, Gisiane Alves de Oliveira, GEDEMAR SEVERINO VIEIRA, Reinaldo 

Aparecido Mota, Valdeir Miguel da Silva, Hercules Sanches de Noronha, 

Roseli Fernandes dos Santos, Irineu Ferreira de Souza, CLEONICE DE 

SOUZA ROCHA, Josmar Keik Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Garcia da Silva - 

OAB:14593/MT, Angelita Kemper - OAB:15.090, Davi de Paula Leite - 

OAB:21.146-OAB/MT, Gilberto Dias Carolina - OAB:49007

 Considerando que restou comprovado nos autos que a causídica dos 

acusados Paulo Henrique Leite Brandão, Gisiane Alves de Oliveira, Valdeir 

Miguel da Silva e Josmar Keik Aparecido da Silva, possui audiência 

designada em outra comarca para a mesma data, com intimação anterior, 

redesigno audiência de instrução para a data de 05.09.2018, às 13h30min.

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117470 Nr: 3825-72.2018.811.0087

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON LOURENÇO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Garcia da Silva - 

OAB:14593/MT

 Intime-se o causídico constituído pelo indiciado para que assine a apócrifa 

petição de fls. 49-60.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83102 Nr: 2435-77.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Hobold

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO E EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃONa forma do art. 730 do CPC, 

determino a realização de leilão público para alienação dos bens 

penhorados.Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser 

publicado na imprensa oficial.DIEGO HARTMANN, Juiz de Direito da Vara 

Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, na forma da lei, FAZ SABER 

aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento e possam 

interessar, que por este Juízo, processam-se os autos de execução, em 

que é exequente BANCO DO BRASIL S/A e executado OSVALDO 

HOBOLD – Processo tombado sob o número 2435-77.2012.811.0087, e 

que foi determinada a venda dos bens abaixo descritos, conforme as 

regras a seguir: DOS BENSDescrição dos bem:01 lote de 15x25, medindo 

375m2, com as seguintes confrontações: 15 metros de frente com a 

Avenida Jonas Pinheiro; 15 metros de fundo com o lote 03; 15 metros lado 

direito, divisa com o lote 04; 25 metros lado esquerdo divisa com o lote 03. 

Bairro setor industrial, Guarantã do Norte-MT, registrada sob o n. 70/2012, 

título n. 706.Avaliação: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil Reais).Os bens 

serão vendidos no estado em que se encontram.Constitui ônus dos 

interessados a visitação e inspeção dos bens a serem alienados.A 

descrição detalhada dos bens estará disponível no site 

www.balbinoleiloes.com.br.DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS 

LEILÕES1º LEILÃO: 17 de setembro de 2018, a partir das 10 horas, pelo 

site www.balbinoleiloes.com.br.2º LEILÃO: 24 de setembro de 2018, a 

partir das 10 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br.O segundo leilão 

somente ocorrerá caso não ocorrem interessados no primeiro.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51693 Nr: 2737-89.2017.811.0036

 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: Heraldo Rodrigues da Silva

 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: Gilberto de Sousa - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar Réplica à Contestação de Ref. 12.

Guiratinga - MT, 17 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41781 Nr: 644-90.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Rodrigues, Rafael Mundim Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 644-90.2016.811.0036 – CI 41781

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

RÉUS: André Luiz Rodrigues e Rafael Mundim Pereira

CITANDO: ANDRÉ LUIZ RODRIGUES, Cpf: 00635725169, Rg: 15779777 

SSP MT Filiação: Darvin Rodrigues e Luzia de Oliveira Rodrigues, data de 

nascimento: 28/06/1985, brasileiro(a), natural de Rosario oeste-MT, 

solteiro(a), autônomo, Endereço: Lugar incerto e não sabido.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/05/2016

FINALIDADE: CITAÇÃO do acusado ANDRÉ LUIZ RODRIGUES, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, do inteiro teor da 

denúncia, para constituir advogado e/ou responder à acusação no prazo 

legal, nos termos do art. 366 do CPP. Caso o acusado não comparecer, 

nem constituir advogado, poderá ser determinado a produção antecipada 

de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretado a prisão 

preventiva nos termos do art. 312 do CPP. RESUMO DA DENÚNCIA: 1º 

FATO: Consta do incluso caderno informativo que na data de 13/05/2016, 

por volta das 08h:30min aproximadamente, na Agência do Banco do Brasil, 

localizada na Avenida Rio Branco, centro desta Comarca de 

Guiratinga-MT, os denunciados André Luiz Rodrigues e Rafael Mundin 

Pereira, tentaram obter vantagem ilícita, mediante o uso de cheque 

falsificado (clonado), em prejuízo de terceiro, a vítima Nilza Souza Lopes. 

Os denunciados só não consumaram seus intentos criminosos por 

circunstâncias alheias às suas vontades haja vista que o funcionário da 

agência do Banco do Brasil, Sr. Renato, desconfiando da intenção dos 

agentes, acionou a Autoridade Policial que se dirigiu até o local e efetuou a 
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prisão em flagrante dos denunciados. os denunciados se deslocaram até 

a agência bancária supramencionada, oportunidade em que o denunciado 

André Luiz depositou 02 (dois) Cheques, um de número 857639, no valor 

de R$ 4.897,80 (quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta 

centavos), e outro de número 867640 no valor de R$4.912,00 (quatro mil 

novecentos e doze reais), perfazendo o total de R$ 9.809,80 (nove mil 

oitocentos e nove reais e oitenta centavos), de titularidade da vítima Nilza 

Souza Lopes. Ocorre que o funcionário do banco Sr. Renato Rosa 

Martins, através do sistema de monitoramento, reconheceu o denunciado 

que estava no caixa eletrônico, haja vista ocorrências pretéritas 

semelhantes ocorridas no ano de 2015. Desta feita, após os referidos 

cheques serem depositados, o Sr. Renato verificou que os títulos de 

crédito continham a assinatura da vítima Nilza, portanto solicitou 

informações desta, ocasião em que a Senhora Nilza compareceu na 

agência bancária mencionada e informou que os cheques com aquela 

numeração ainda estavam em sua posse no talonário, onde verificou-se 

que os referidos cheques foram falsificados pelos denunciados antes da 

apresentação ao Banco. 2º FATO Segundo consta das investigações 

realizadas no procedimento em epígrafe, no dia 08/04/2016, os 

denunciados André Luiz Rodrigues e Rafael Mundin Pereira tentaram obter 

vantagem ilícita, mediante uso de cheque falsificado (clonado), em prejuízo 

de terceiro, a saber, a vítima Adjaine Guimarães Borges. Consoante as 

investigações, na data acima mencionada, fora depositado pelos 

denunciados o Cheque nº 851758 no valor de 3.850,80 (três mil oitocentos 

e cinquenta reais e oitenta centavos) do Banco do Brasil, Agência 0247-X, 

Conta 6.102-6 e titularidade da vítima supramencionada. Os denunciados 

só não consumaram o intento criminoso por circunstâncias alheias às 

suas vontades, haja vista que o funcionário do Banco do Brasil, Sr. 

Renato Rosa Nascimento, antes de efetuar o pagamento dos cheques 

entrou em contato com a vítima e solicitou a confirmação sobre a emissão 

do título. Desta forma, a vítima, ao proceder a verificação da numeração 

do cheque, constatou se tratar do cheque n° 851758, o qual havia sido 

entregue ao Sr. Ricardo, proprietário da empresa “Ricardo Veículos”, como 

forma de pagamento em compra e venda de bovinos. Nesta toada, 

constatou-se que o cheque contendo a referida numeração tratava-se de 

documento falsificado (clonado). Verificou-se, ainda, que a grafia do 

número de CPF no referido documento estava incorreta e a data da 

emissão do título também não correspondia. É o depreendido do Boletim de 

Ocorrência de fls. 36, Termo de Apreensão de Fls. 37, Termo de 

Declarações de fls. 38, bem como do registro contendo a imagem do 

denunciado André Luiz Rodrigues, efetuando o depósito do cheque. 3º 

FATO Consoante as investigações realizadas durante o inquérito policial, 

em dia e horário incertos, mas no mês de abril do corrente ano, na 

Agência do Banco do Brasil, localizado na Avenida Rio Branco, centro 

desta Comarca de Guiratinga-MT, os denunciados André Luiz Rodrigues e 

Rafael Mundin Pereira, tentaram obter vantagem ilícita, mediante o uso de 

cheque falsificado (clonado), em prejuízo de terceiro, a saber a vítima 

Cláudio Leal Melo. Os denunciados só não consumaram o intento 

criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades, haja vista que o 

referido cheque não fora compensado por ausência de provisão de 

fundos na conta corrente da vítima. Conclui-se através das investigações, 

que os denunciados depositaram na agência do Banco do Brasil nesta 

urbe, o cheque de nº 852228, no valor de R$4.981,00 (quatro mil 

novecentos e oitenta e um reais). Ocorre que na data de 12/04/2016, a 

vítima Cláudio sem ter conhecimento da clonagem, tentou emitir a via 

original, entretanto, fora informado pelo banco que tal cheque com aquela 

numeração já havia sido cancelado. Desta forma, verificou-se que os 

cheques haviam sido falsificados (clonados) pelos denunciados, 

conforme consta do documento de fls. 43. 4º FATO Consoante as 

investigações realizadas no bojo do inquérito policial, no dia 15/04/2016, 

os denunciados André Luiz Rodrigues e Rafael Mundin Pereira, tentaram 

obter vantagem ilícita, mediante uso de cheque falsificado (clonado), em 

prejuízo de terceiro, a saber a vítima Heronides Rezende de Moraes. Os 

denunciados só não consumaram seus intentos criminosos por 

circunstâncias alheias às suas vontades, haja vista que os cheques não 

foram pagos eis que os funcionários da agência bancária não 

reconheceram a assinatura da vítima. Consta dos autos, ainda, que a 

vítima adquiriu uma máquina colheitadeira New Hollando TC-57, na cidade 

de Primavera do Leste, ocasião em que emitiu o cheque de nº 851390, no 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pós-datado para o dia 30.07.2016, 

portanto, ainda não compensado. Ocorre, que no dia 15/04/2016, a vítima 

recebera ligação oriunda do Banco do Brasil desta urbe, informando sobre 

a recusa no pagamento de dois cheques de sua titularidade, pelo fato de 

que a assinatura não fora reconhecida pelos funcionários da agência. Os 

cheques que foram depositados em nome da vítima Heronides resultaram 

de uma clonagem do cheque nº 851390, no valor de R$ 4.885,00 (quatro 

mil oitocentos e oitenta e cinco reais) e outro de numeração 851394, no 

valor de R$4.954,00 (quatro mil novecentos e cinquenta e quatro reais). 

Urge ressaltar que os denunciados ao serem interrogados perante a 

Autoridade Policial confessaram a prática dos crimes acima mencionados, 

informando que efetuam depósitos de cheques clonados em todo o 

estado. À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia André 

Luiz Rodrigues e Rafael Mundin Pereira, como incursos nas condutas 

delitivas tipificadas nos arts. 171 (4 vezes) c/c 14 inciso II, e art. 297 (por 

4 vezes), nos moldes dos artigos 69 e 29 do Código Penal, protestando 

para que seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, 

posteriormente, a citação dos denunciados, para o oferecimento de 

defesa, instalando-se o devido processo legal, para ao final serem 

condenados, ouvindo-se as testemunhas adiante indicadas. DESPACHO: 

Vistos etc. DEFIRO o pedido do Ministério Público em fls. 290/291. Desta 

forma, CITE-SE o acusado ANDRÉ LUIZ RODRIGUES, por EDITAL, do inteiro 

teor da denúncia, para constituir advogado e/ou responder à acusação no 

prazo legal, nos termos do art. 366 do CPP. Ressalto, que se o acusado 

não comparecer, nem constituir advogado, poderá ser determinado a 

produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, 

decretado a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP. Decorrido o 

prazo editalício, CERTIFIQUE-SE e ABRA VISTA dos autos ao Ministério 

Público. Cumpra-se, Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 19 de Janeiro 

de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito Eu, Eliomária Duarte 

Carvalho, digitei.

 Guiratinga - MT, 17 de agosto de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57466 Nr: 1345-80.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Solange 

Marciel de Oliveira, Paulo Roberto Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir de Paula Liberato - 

OAB:15620/MG

 Processo nº 1345-80.2018.811.0036

Código: 57466

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista que os acusados PAULO ROBERTO SANTIAGO e MARCO 

AURÉLIO DE OLIVEIRA não apresentaram resposta à acusação apesar de 

devidamente notificados DETERMINO que a secretaria abra VISTA dos 

autos a DEFENSORIA PÚBLICA, para que promova a defesa dos 

acusados.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 17 de agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7176 Nr: 1035-65.2004.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orides Antunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Jacintho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ismael Caitano - 

OAB:113376/SP, Leonardo Santos de Resende - OAB:6358/MT, 

Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT, Roberto Naves 

Resende - OAB:5996-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO
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Intimação do advogado(a) REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, para 

devolução dos autos nº 1035-65.2004.811.0036, Protocolo 7176, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70830 Nr: 114-08.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA APARECIDA DA SILVA, MARCOS 

DORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/ 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1209 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado do autor, 

subscritor das petições de fls. 71 e 74, para no prazo de 05(cinco) dias, 

promover a carga dos autos, conforme requerido, sob pena da devolução 

dos autos ao arquivo.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57595 Nr: 1368-53.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELEM BARCELOS RIBEIRO - 

OAB:18457, KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO - 

OAB:11422/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ACERCA DA DECISÃO PROFERIDA EM 31/07/2018, CUJA 

PARTE DISPOSITIVA SEGUE TRANSCRITA: "(...) Deste modo, nos termos 

dos artigos 98, “caput”, e 321, ambos do Código de Processo Civil, 

concedo a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, para atribuir o valor 

correto da causa e efetuar o pagamento das custas processuais, sob 

pena de extinção do feito sem resolução de mérito. Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 12647 Nr: 918-91.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Alves da Costa Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Creuza Alves da 

Costa Menezes, em face do Instituto Nacional de Seguro Social.

A parte autora juntou aos autos planilha de cálculos atualizada às fls. 

143/145.

 A Autarquia executada às fls. 147/151 concordou com os cálculos 

realizados pela Exequente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

Como o deslinde da ação não depende de dilação probatória julgo 

antecipadamente a lide.

Da análise dos autos, vejo que a parte executada concordou com os 

cálculos apresentados pela exequente, qual seja R$ 29.683,93 (vinte e 

nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos).

Ante o exposto, tendo a parte executada concordado com os cálculos 

apresentados pela exequente, HOMOLOGO por sentença, os referidos 

cálculos às fls. 144, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s)- ou 

Precatório, se for o caso, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, discriminando-se os valores referentes à parte exequente e a sua 

procuradora.

Informado o depósito do pagamento, expeça(m)-se o (s) respectivo (s) 

alvará (s).

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação de seu crédito.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 9147 Nr: 1374-46.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eguimar Pereira de Souza - 

OAB:10429-A/MS, Emerson Cordeiro Silva - OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, tendo a parte executada concordado com os cálculos 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO por sentença, os referidos 

cálculos às fls. 340/360-vº, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código 

de Processo Civil, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.Em 

seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s)- ou Precatório, 

se for o caso, requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

discriminando-se os valores referentes à parte exequente e a sua 

procuradora.Informado o depósito do pagamento, expeça(m)-se o (s) 

respectivo (s) alvará (s).Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a 

parte exequente para impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação de seu crédito.Intime-se 

pessoalmente a parte autora.Cumpra-se com eficiência o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-78.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS JOAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da redesignação da audiência de Conciliação 

para o dia 20/09/2018, às 9:00 horas

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-63.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MORALES VARGAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da redesignação da audiência de Conciliação 
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para o dia 20/09/2018, às 9:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-48.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO MENDONCA BATISTA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da redesignação da audiência de Conciliação 

para o dia 20/09/2018, às 10:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-38.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANERES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da redesignação da audiência de Conciliação 

para o dia 13/09/2018, às 8:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-23.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOBE REZENDE MENDONCA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da redesignação da audiência de Conciliação 

para o dia 13/09/2018, às 9:00 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39578 Nr: 1351-22.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Giovani de Souza Paniago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 21 de maio de 2019, às 

13h30min.

Cumpra-se com as formalidades necessárias para o ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 09 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48209 Nr: 983-45.2018.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESMAR SILVA DA CUNHA JÚNIOR, R B 

JOVIO - EPP, ROBERTA BASILIO JOVIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 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 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, 17 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47043 Nr: 304-45.2018.811.0047

 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): BANCO DO BRASIL S.A, Diego Santos de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, CNPJ: 14921092000157, atualmente em local incerto e 

não sabido BANCO DO BRASIL S.A, CNPJ: 00000000375241 e atualmente 

em local incerto e não sabido DIEGO SANTOS DE JESUS, Cpf: 

95786112187, brasileiro(a), gerente do banco do brasil. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Tornar pública a propositura da presente ação, a fim de os 

interessados possam intervir no processo como litisconsortes, nos termos 

do art. 94, da Lei n.º 8078/90.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO 

DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT Procedimento 

Administrativo n.º 057/2016 SIMP n.º 000815-062/2016 O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo Promotor de Justiça 

subscritor, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 

127 e 129, inciso III da Constituição Federal, bem como no art. 25, inciso IV, 

e 5º, ambos da Lei 7347/85 (Lei de Ação Civil Pública); e nas disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, bem como, leis estaduais e 

municipais pertinentes, vem perante Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA DIREITO DO CONSUMIDOR observado o rito ordinário, em 

desfavor do requerido BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia 

mista, inscrito no CNPJ sob o n. 00.000.000/3752-41, com agência situada 

à Av. Santos Dumont, n.º 1950, Centro, Jauru/MT, neste ato representado 

por seu Gerente de Administração, o Sr. Diego Santos de Jesus, 

brasileiro, bancário, portador do CPF n.º 957.861.121,87, endereço 

profissional supra, pelas razões fáticas e de direito a seguir aduzidas: A) 

DOS FATOS Em novembro de 2016, instaurou-se o Procedimento 

Administrativo em epígrafe, nesta Promotoria de Justiça de Jauru/MT, 
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tendo em vista o conhecimento, de ofício, de prestação deficitária do 

serviço bancário prestado pela agência do Banco do Brasil/MT, sobretudo, 

por que clientes passavam horas à espera de atendimento. Oficiado, o 

Banco do Brasil respondeu (fl. 05 e ss) que fez diversos convênios com 

outras empresas, visando agilizar atendimento, como Correios, lotéricas, 

Banco 24 horas, correspondente bancário, além do investimento em 

tecnologia, visando diminuir a fila de espera em suas agências bancárias. 

Afirmou ser discriminatória, pois anti-isonômica, a lei que exige apenas 

das agências bancárias o atendimento dentro de certo período de tempo. 

Narrou também tratar-se de banco público, que deve ser visto de forma 

diferente das instituições privadas, pois não visa apenas lucro, e atende 

em diversas áreas sociais que outros bancos não atendem. Narrou, por 

fim (fl. 11) que o tempo de atendimento na fila do caixa “está sendo 

cumpridos rigorosamente, conforme dispõe o artigo 1º, § 1º da Lei 

Municipal 297/2006 tanto nos dias de menor movimento, quanto em dias de 

maior movimento” (sic), e ainda, que “Temos ciência do dever de 

cumprimento e conforme aqui já exposto, não estamos medindo esforços 

para que nenhum consumidor seja atendido acima do tempo exigido pela 

lei” (fl. 12). Juntou-se às fls. 16/18, cópia da Lei municipal n.º 297/2006, a 

qual dispõe: Art. 1º – Fica determinado que as instituições bancárias, 

lotéricas, financeiras, de crédito, órgão público e correios devem colocar à 

disposição dos seus usuários, pessoal suficiente e necessário, ao setor 

de caixas, para que o atendimento seja efetivado em tempo razoável. § 1º 

– Entende-se atendimento em tempo razoável, como mencionado no caput 

deste artigo, o prazo máximo: I – Até quinze (15) minutos em dias normais; 

II – Até vinte (20) minutos, nos dias de pagamento dos funcionários 

públicos municipais, estaduais e federais, de vencimento de conta de leite, 

pelos laticínios, e de recebimento de tributos municipais, estaduais e 

federais; III – Até vinte e cinco (25) minutos, em véspera ou após feriados 

prolongados. Através do despacho de fl. 29, determinou-se diligência in 

locu na agência do Banco do Brasil local. À fl. 30, juntou-se comprovação 

fotográfica de que, obtida uma senha em 07/02/17, às 12h37min, o cliente 

ainda não havia sido atendido às 13h15min (demora de 38 minutos). Às 

fls. 55 e seguintes, juntou-se o processo de autuação n.º. 

51.001.004.17-0023285, do PROCON/MT, em face do requerido Banco do 

Brasil, contendo o auto de infração n.º AI.2017.13.0010 (fl. 56 e ss.), 

lavrado em 21/02/2017, ocasião em que foram constatadas as seguintes 

falhas na prestação do serviço: 01) Ausência de cópia integral da Lei 

municipal n.º 650/2015, alterada pela Lei 657/2015, fixada em suas 

dependências, indicando os serviços terceirizados, de livre escolha do 

cliente/usuário, para pagamento de boletos, duplicatas, impostos, luz, 

telefone, etc; 02) Não disponibilização de funcionário exclusivo para dirimir 

dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico preferencial e adequado 

atendimento da pessoa idosa, com colete de fácil identificação visual; 03) 

Ausência de assentos de uso preferencial sinalizados, no caixa 

eletrônico, para pessoas idosas, portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida; 04) Inadequação do mobiliário de recepção e 

atendimento (caixa convencional) à altura e condição física de pessoas 

em cadeira de rodas, vez que a altura constatada entre o solo e a mesa 

de atendimento (1,16m) é maior do que a autorizada legalmente (1,05m); 

05) Inadequação do mobiliário de recepção e atendimento (caixa 

eletrônico) à altura e condição física de pessoas em cadeira de rodas, vez 

que a altura constatada entre o solo e a as teclas de digitação, ponto 

médio do visor (1,40m) é maior do que a autorizada legalmente, ausente, 

ainda, recuo de 30cm na parte inferior para aproximação frontal da 

cadeira de rodas; 06) Ausência de atendimento por intérpretes ou 

pessoas capacitadas em LIBRAS, para clientes com deficiência auditiva; 

07) Ausência de área especial para embarque e desembarque de pessoa 

com deficiência ou mobilidade reduzida; 08) Ausência de telefone 

adaptado para comunicação com e por pessoas com deficiência auditiva; 

09) Ausência de cartazes informando sobre a proibição de fumar no local, 

com o endereço e telefones do PROCON de Cuiabá/MT; 10) Desrespeito à 

Lei municipal n.º 297/2006 (tempo máximo na fila de espera), vez que, em 

20/02/2017, um fiscal retirou a senha C027 às 11h23min, e somente foi 

atendido às 12h05min (42 minutos); ainda, outro fiscal retirou a senha n.º 

C031, às 11h34min, e somente foi atendido às 12h19min (35 minutos); 

ainda, em 21/02/17, o fiscal Marcos William retirou senha às 13h17min, 

sendo atendido às 13h41min (24 minutos) (extratos bancários 

comprobatórios à fl. 65); 11) ausência de banheiros separados por sexo 

para uso dos clientes, vez que aquele disponível não possui livre acesso 

aos usuários, é de uso interno dos funcionários. Destacou-se, inclusive, 

que sendo solicitado o uso do banheiro por um dos fiscais a um dos 

seguranças, que são os únicos funcionários permanentes do lado dos 

caixas de autoatendimento, foi dito que seria necessária autorização do 

gerente; Em nova inspeção in locu, o técnico ministerial constatou, 

conforme certidão de fls. 69/70, pelo menos 08 (oito) casos de demoras 

excessivas e injustificadas de atendimento, nos quais os clientes 

permaneceram entre 01 (uma) e 03 (três) horas aguardando atendimento. 

Novamente, nos dias 10/03/2017 e 10/04/2017, a inspeção in locu 

constatou que os atendimentos realizados, tanto em mesa quanto no 

guichê de caixa, tiveram uma média aproximada de 01h30min (uma hora e 

meia) de demora no atendimento. Ouvido em audiência, o Sr. Diego Santos 

de Jesus, gerente do Banco do Brasil de Jauru (fl. 69), narrou que várias 

das irregularidades notificadas pelo PROCON já haviam sido sanadas, 

entre outras que o Banco não concordava com o órgão de defesa do 

consumidor, pois entendia que os requisitos legais já estavam atendidos, 

como a disponibilidade de telefone adaptado e caixa eletrônico e 

convencional adaptados à pessoa com deficiência, além do funcionário 

com curso em LIBRAS. Em relação à demora nas filas, narrou que trouxe 

um funcionário, das operações de agronegócio internas, para o 

atendimento ao público, durante 10 (dez) dias por mês, e também realizou 

campanha para habilitar 200 clientes no internet banking e diminuir a 

demanda pessoal. Narrou que pretendia fazer outra campanha, para 

publicizar a possibilidade de o cliente agendar a senha por telefone, e não 

ter que esperar na fila. Afirmou não ser possível aumentar o número de 

funcionários, pois isso seria definido nacionalmente, de acordo com a 

população da cidade e o volume de negócios. Juntou-se às fls. 86 e ss. 

cópia da impugnação apresentada pelo Banco do Brasil junto ao 

PROCON/MT. Às fls. 105/107, a Prefeitura de Jauru encaminhou o auto de 

infração e imposição de multa ao requerido, por descumprimento da Lei 

297/2006, lavrado em 09/06/2017. Foi realizada nova reunião com o 

gerente Diego Santos de Jesus à fl. 112, na tentativa de realizar 

composição amigável para os presentes fatos, todavia, não houve 

sucesso. Dessa forma, inafastável o acionamento do Poder Judiciário, 

para fazer estabelecer a legalidade, determinando-se a recomposição dos 

direitos dos consumidores do requerido, neste município, lesados pela 

deficitária prestação de serviço. B) DO DIREITO I - DA LEGITIMIDADE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO A Constituição Federal, em seu artigo 127, repetida 

pela Lei n.º 8.625/93, artigo 1º, atribui ao Ministério Público a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis. O artigo 1º, II, c.c. art. 5º, I, da Lei n.º 7.347/85 

estabelecem que o Ministério Público possui o dever institucional de 

promover a ação civil pública para proteção de interesses sociais, sejam 

difusos, coletivos ou individuais indisponíveis, entre eles, o direito do 

consumidor. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) também 

previu, expressamente, em seus arts. 81 e 82, o seguinte: Art. 81. A 

defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá 

ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. 

A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou 

direitos difusos (…) II - interesses ou direitos coletivos (…) III - interesses 

ou direitos individuais homogêneos (…) Art. 82. Para os fins do art. 81, 

parágrafo único, são legitimados concorrentemente: I - o Ministério Público; 

Posto isso, tem o Ministério Público legitimidade para acionar demanda que 

visa tutelar tanto o direito difuso, coletivo e individuais homogêneos, 

conforme o salutar dizer do Prof. Hugo Nigro Mazzilli, vejamos: "(...) Negar 

o interesse geral da sociedade na solução de litígios coletivos de larga 

abrangência ou repercussão social, e exigir que cada lesado 

comparecesse a juízo em defesa de seus interesses individuais, seria 

desconhecer os fundamentos e objetivos da ação coletiva ou da ação civil 

pública. Enfim, se em concreto a defesa coletiva de interesses 

transindividuais assumir relevância social, o Ministério Público estará 

legitimado a propor a ação civil pública correspondente. Convindo à 

coletividade como um todo a defesa de um interesse difuso, coletivo ou 

individual homogêneo, não se há de recusar ao Ministério Público". No 

caso em análise, o direito difuso está relacionado a todos os 

consumidores, efetivos ou em potencial, da utilização do serviço de 

atendimento no caixa da agência requerida, sendo, pois sujeitos 

indetermináveis em função da prerrogativa que todo o consumidor tem em 

exigir seus direitos básicos, tais como a proteção da saúde contra os 

riscos provocados por práticas no fornecimento de serviços 

considerados inadequados (Lei n. 8.078/90, art. 6°, inc. I), bem como a 

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (Lei n. 8.078/90, art. 6º, inc. VI). Nesse contexto, o 

Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento desta ação, sendo 
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evidente a necessidade de sua propositura para que o requerido seja 

compelido a cumprir as disposições da Lei municipal n.º 297/2006, e 

reparar os danos causados à coletividade, prevenindo a ocorrência de 

outros danos possíveis, pois difusa a natureza dos interesses em jogo, 

haja vista ser indeterminado o número de seus titulares, membros da 

coletividade como um todo, potencial usuária dos serviços bancários, que 

tem direito a exigir o cumprimento das disposições legais. II - DA 

CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 297/2006 E DO SEU 

INJUSTIFICADO DESCUMPRIMENTO PELO REQUERIDO Já se arguiu, no 

passado, que as leis municipais que dispunham sobre tempo de 

permanência de usuários nas filas dos bancos fugiam da competência do 

Município, uma vez que a competência era exclusiva da União, com 

fundamento no art. 192, IV, da CF, que dispõe: “Art. 192 – O sistema 

financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento 

equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será 

regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre: (…) IV – a 

organização, o funcionamento e as atribuições do Banco Central e demais 

instituições financeiras públicas e privadas” Tal argumento, contudo, está 

fadado ao insucesso, pois as leis municipais, ao legislar sobre o tempo 

máximo de permanência dos usuários nas filas dos bancos, tratam de 

assunto predominantemente local e que se insere na competência 

legislativa municipal, e não sobre o horário de funcionamento das agências 

bancárias, pois, neste caso, a competência é da União, como muito bem 

estabelece a Lei n.º 4.595/64. Assim, a obrigação dos bancos conferirem 

tratamento digno ao consumidor está dentro da mais estrita e absoluta 

esfera legislativa municipal, prevista no art. 30, inciso II, da Constituição 

Federal de 1988, e nada tem a ver com as regras do sistema financeiro 

nacional, que se referem, por sua vez, à captação de poupança, atuação 

no mercado financeiro, etc. Logo, ao disciplinar o tema, impondo aos 

bancos o ônus de oferecer um serviço público digno, com o objetivo de 

coibir filas intermináveis, regrando o tempo máximo de permanência dos 

munícipes nas mesmas, o legislador municipal visou tão-somente a diminuir 

o desconforto, o prejuízo e o constrangimento físico e emocional 

provocado pelas longas filas. Não pode isso implicar interferência no 

sistema financeiro nem, tampouco, no funcionamento unificado da rede 

bancária, pois a competência exclusiva da União para legislar sobre o 

funcionamento e fiscalização da rede bancária não torna os bancos 

imunes à ação das outras esferas de governo (estados federados e 

municípios), no tocante às suas competências constitucionalmente 

asseguradas. Nesta esteira, tem se posicionado o Excelso Supremo 

Tribunal Federal, senão vejamos: “14/06/2005 - 18:27 - 1ª Turma entende 

que município catarinense pode legislar sobre atendimento em agências 

bancárias. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) 

reconheceu a legitimidade do município de Criciúma (SC) para criar a Lei 

Municipal 4188/01, que dispõe sobre o tempo de atendimento ao público 

nas agências bancárias da cidade. A decisão da Turma foi unânime ao dar 

provimento a Recurso Extraordinário (RE 432789) interposto pelo Procon 

de Criciúma contra o Banco do Brasil.” No mesmo sentido, decisão 

monocrática do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal 

(STF), negando seguimento à ação cautelar AC 767, ajuizada pelo Banco 

do Brasil S/A contra a atuação do Procon/DF, exigindo cumprimento de 

norma que previa, entre outras coisas, tempo razoável para atendimento 

nas instituições bancárias. III - DA VIOLAÇÃO A PRECEITOS ESPECÍFICOS 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: O Código de Defesa do 

Consumidor, por determinação expressa, é aplicável ao serviço bancário 

que a entidade requerida fornece, ex vi do art. 3º, § 2º, do referido 

Diploma legal, que dispõe: “Art. 3º – Fornecedor é toda pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação 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.” 

(grifos nossos) Não é outro o entendimento do Pretório Superior Tribunal 

de Justiça quando da análise da matéria, senão vejamos: “BANCOS. 

SUJEIÇÃO AO REGIME DO CDC. O CDC é aplicável a todas as operações 

bancárias, sejam elas os contratos de financiamento ou até mesmo os 

serviços oferecidos pelas instituições financeiras a seus clientes. O CDC 

incide sobre todas as relações e contratos pactuados pelas instituições 

financeiras e seus clientes e não apenas na parte relativa a expedição de 

talonários, fornecimento de extratos, cobrança de contas, guarda de bens 

e outros serviços afins. As relações existentes entre os clientes e os 

bancos apresentam nítidos contornos de uma relação de consumo". (STJ 

– 4ª. T. – Resp 213.825/RS – Rel. Min. Barros Monteiro D. j. 22.08.2000) 

(grifos nossos) Súmula n.º 297 do STJ, de 09/09/2004: “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Prosseguindo, dispõe o art. 6º, I, do CDC que “São direitos básicos do 

consumidor: I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 

considerados perigosos ou nocivos” Dito isso, evidente que, ao submeter 

o consumidor a permanecer em filas intermináveis, ainda que sentado, 

mas por prazo superior a 2h (duas horas), conforme comprovado acima, 

impõe o requerido aos usuários dos serviços bancários desconforto, 

prejuízo e constrangimento físico e emocional, que deveriam, pelo teor do 

dispositivo legal referido acima, evitar. Isto se repete, com maior 

gravidade, quanto ao consumidor em desvantagem (idosos, gestantes e 

pessoas com deficiência) que, apesar de não gozarem de estado de 

saúde que recomende longas filas de espera, são obrigados a fazê-lo, e 

ainda sem haver integral respeito à sua especial condição, tendo em vista 

o incompleto atendimento às normas de acessibilidade, conforme 

constatado no Auto de Infração do PROCON. Assim, a lei municipal e 

demais legislações de regência, além do próprio Código de Defesa do 

Consumidor, revelam que o respeito ao consumidor recebeu especial 

tratamento da ordem jurídica pátria (arts. 5º, inc. XXXII, 150, § 5º e 170, V, 

todos d Constituição Federal de 1988), mas nem por isso tem merecido a 

necessária consideração da entidade requerida. IV - DA VIOLAÇÃO ÀS 

NORMAIS LEGAIS E TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE, BEM AINDA, ÀS LEIS 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS Tanto é assim, que o Auto de Infração do 

PROCON, lavrado no ano passado, constatou, naquele momento, a 

violação de diversas normas de acessibilidade, bem como, leis estaduais e 

municipais. A esse respeito, a Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência – Estatuto da Pessoa com Deficiência) 

garantiu, em seus arts. 53 a 57: Art. 53. A acessibilidade é direito que 

garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de 

forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação 

social. Art. 54. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei e 

de outras normas relativas à acessibilidade, sempre que houver interação 

com a matéria nela regulada: I - a aprovação de projeto arquitetônico e 

urbanístico ou de comunicação e informação, a fabricação de veículos de 

transporte coletivo, a prestação do respectivo serviço e a execução de 

qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou coletiva; Art. 

55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de 

transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e 

tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, 

equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado 

de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos 

princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de 

acessibilidade. Art. 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a 

mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou 

privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem 

acessíveis. Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já 

existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em 

todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as 

normas de acessibilidade vigentes. No tocante à acessibilidade da pessoa 

surdo-muda ao serviços bancários, desde já deve-se dizer que, muito 

provavelmente, o funcionário que realizou um curso de LIBRAS de apenas 

16 (dezesseis) horas (fl. 91), não possui a fluência necessária para se 

comunicar com o surdo-mudo, impossibilitando, assim, o acesso ao 

serviço. Prosseguindo, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu 

art. 39, VIII: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 

dentre outras práticas abusivas: VIII - colocar, no mercado de consumo, 

qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas 

pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não 

existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra 

entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização 

e Qualidade Industrial (Conmetro); Em outras palavras, constitui prática 

abusiva colocar no mercado de consumo serviço bancário em desacordo 

com as Normas técnicas de acessibilidade da ABNT, contidas na NBR 

9050, das quais destacam-se os seguintes itens, ora descumpridos: “9.5.4 

Balcão de caixas para pagamento: Quando houver balcões de caixas para 

pagamento, pelo menos 5% deles, com no mínimo um do total, devem ser 

acessíveis para P.C.R. conforme figura 166. Recomenda-se, além disso, 

que pelo menos outros 10% sejam adaptáveis para acessibilidade.” “9.5.5 
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Bilheterias. 9.5.5.1 Condições gerais. As bilheterias e atendimentos 

rápidos, exclusivamente para troca de valores, devem ser acessíveis a 

P.C.R., devendo estar localizados em rotas acessíveis. O guichê deve ter 

altura máxima de 1,05 m do piso.” “8.8.2 Estabelecimento bancário. 8.8.2.1 

Quando da existência de áreas de bloqueio ou dispositivos de segurança 

para acesso, deve ser prevista outra entrada vinculada a uma rota 

acessível. 8.8.2.2 Os balcões e os equipamentos de auto-atendimento 

devem atender a 9.5 e 9.6.” “8.8.3 Atendimento ao público. 8.8.3.1 Nos 

locais em que o atendimento ao público for realizado em balcões, estes 

devem ser acessíveis, conforme 9.5.” “8.8.3.2 Nos locais em que o 

atendimento ao público for realizado em mesas, pelo menos 5% do total de 

mesas, com no mínimo uma, devem ser acessíveis, conforme 9.3. 

Recomenda-se, além disso, que pelo menos outros 10% sejam adaptáveis. 

8.8.3.3 Quando houver local para espera com assentos fixos, devese 

atender a 9.4. 8.8.3.4 Quando houver bilheterias, deve-se atender a 

9.5.5.” Não obstante, conforme constatado em inspeção in locu, pelo 

Procon e por servidor desta Promotoria, também foram descumpridas as 

seguintes normas municipais e estaduais: Lei municipal n.º 237/2006, já 

transcrita acima, que prevê o tempo máximo que os usuários do serviço 

bancário devem esperar em filas. Lei municipal n.º 650/2015, com a 

redação da Lei 657/2015, dispõe em seu art. 3º que “os bancos e as 

demais instituições financeiras e cooperativas de créditos são obrigados a 

manter fixo em local visível essa lei na íntegra e os locais que prestam os 

serviços terceirizados, e os dizeres que é de LIVRE ESCOLHA DO 

CLIENTE/USUÁRIO”, bem ainda, no art. 4º, que “Os bancos e as demais 

instituições financeiras e cooperativas de créditos ficam obrigados a 

contratar pessoal suficiente para realização dos serviços prestados aos 

clientes/usuários, podendo terceirizar os mesmos, (...)” O objetivo da 

norma, diga-se de passagem, é impedir a situação observada 

cotidianamente, de algum funcionário do banco “exercer pressão” sobre o 

cidadão, e por fim dizer-lhe que tal demanda (o pagamento de um boleto 

bancário, por exemplo), não pode ser atendida na agência bancária, mas 

apenas na rede conveniada. Lei municipal n.º 362/2008, prevê a obrigação 

de estabelecimentos bancários disponibilizarem banheiros, separados 

para homens e mulheres, na cidade de Jauru/MT. Como já dito acima, a 

unidade bancária possui banheiros, somente na parte interna, após a 

entrada da porta giratória, aparentemente para os seus funcionários, cujo 

acesso é dificultado aos usuários do serviço, conforme constatação in 

locu. Lei estadual n.º 8.551/2006, prevê a obrigação de estabelecimentos 

bancários disponibilizar caixa eletrônico preferencial e adequado ao 

atendimento do idoso, prevendo o atendimento por funcionário exclusivo e 

facilmente identificado (art. 3º). Quanto a essa norma, o que se observa, 

cotidianamente, é que na maior parte do tempo, o dito funcionário 

“exclusivo para idoso” não permanece na parte dos caixas eletrônicos, 

mas, provavelmente, fica na parte interna do atendimento, o que pode e 

certamente dificulta o acesso dos idosos às máquinas de 

“autoatendimento”. Lei estadual 8655/2007, art. 1º: “Ficam os 

estabelecimentos bancários situados no Estado de Mato Grosso obrigados 

a instalar assentos para idosos, deficientes físicos e gestantes que 

estiverem nas filas a eles destinadas”. O banco alega que a identificação 

preferencial fora arrancada pelos clientes, todavia, é obrigação sua 

manter a devida identificação. V - DA VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO DO 

BANCO CENTRAL N.º 3.694/2009 Embora, como já destacado, o Superior 

Tribunal de Justiça haja decidido que as instituições bancárias não estão 

acima da Lei Consumerista, o Banco Central, entidade responsável pela 

execução e administração da política financeira e econômica do País, 

formulada pelo Conselho Monetário Nacional, previu, através da Resolução 

n.º 3.694/2009, com redação atualizada pela Resolução n.º 4.283/2013: 

Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil, na contratação de operações e na 

prestação de serviços, devem assegurar: I - a adequação dos produtos e 

serviços ofertados ou recomendados às necessidades, interesses e 

objetivos dos clientes e usuários; II - a integridade, a confiabilidade, a 

segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como a legitimidade 

das operações contratadas e dos serviços prestados; Art. 3º É vedado 

às instituições referidas no art. 1º recusar ou dificultar, aos clientes e 

usuários de seus produtos e serviços, o acesso aos canais de 

atendimento convencionais, inclusive guichês de caixa, mesmo na 

hipótese de oferecer atendimento alternativo ou eletrônico. Ora, é evidente 

que, por uma questão de economia, as instituições bancárias têm 

preferido investir em canais alternativos ou eletrônicos, o famoso 

“autoatendimento”, evitando assim novas contratações e atendimento 

personalizado ao cliente. Todavia, há um público, sobretudo das pessoas 

mais simples, para os quais o canal convencional é indispensável. Desse 

modo, implica clara violação ao dever referido acima, obstaculizar o 

acesso do consumidor aos canais tradicionais, mediante a exposição do 

consumidor a filas de espera de atendimento bancário de até 03 (três) 

horas, como constatado, visto que, a uma, o mesmo terá de se afastar de 

suas tarefas laborativas e, pois, deixado de auferir a remuneração 

respectiva; a duas, desola o consumidor constatar o desprezo impune que 

lhe dedicam as instituições requeridas quanto a seus mais básicos 

direitos, ainda que disponham de meios materiais suficientes para 

respeitá-los, mantendo, pelo menos, número suficiente de funcionários no 

setor de caixa, para uma eficaz prestação de serviço. Como se vê, o 

requerido viola a disciplina regulamentar acerca do assunto, como se, ao 

poder econômico que detêm, nada nem ninguém pudesse se opor. 

Referido comportamento, verdadeira política institucional, não só não se 

compadece com o Estado Democrático de Direito, mas, sobretudo, 

promove o desequilíbrio econômico e social cujo aprofundamento por certo 

compromete a estrutura do Pacto Social e a dignidade da pessoa humana. 

VI – DO DANO MORAL COLETIVO E DA NECESSIDADE DE SUA 

REPARAÇÃO Diante das contínuas irregularidades praticadas, amplamente 

documentadas nos autos, o requerido deve ser responsabilizado, pelo 

descumprimento não só da Lei Municipal n. 297/2006, que dispõe sobre o 

tempo máximo de permanência dos usuários nas filas dos bancos, mas 

também, do Estatuto da pessoa com deficiência, bem ainda, leis estaduais 

e municipais pertinentes, já indicadas, e dos dispositivos da Resolução n.º 

3.694 do BACEN, do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição 

Federal de 1988. Assim, cabe ao Judiciário atuar para que a legislação 

vigente seja cumprida, independente do poderio econômico que o 

requerido detêm, evitando o desconforto das intermináveis esperas, em 

longas filas, expondo a saúde e a dignidade dos consumidores a risco. O 

meio pelo qual a tutela pode ser efetuada é pela indenização do DANO 

MORAL COLETIVO, a respeito do qual o art. 6º do CDC, dispõe que “São 

direitos básicos do Consumidor: VI – a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (grifos 

nossos) Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor dá guarida tanto à 

teoria do dano moral individual como à do dano moral coletivo, cuja 

reparação e prevenção afigura-se como um direito básico dos 

consumidores. O nexo causal que demonstra o dano ensejador de dano 

moral coletivo decorre do ato ilícito de não observância, pelo requerido, 

das normas protetivas do consumidor, tidas como de ordem pública, o que, 

in casu, ofende os valores da boa-fé objetiva, causando evidente 

desequilíbrio da relação de consumo, além de colocar em risco a saúde 

física e mental e a dignidade dos consumidores. A falta do cumprimento 

dos aludidos dispositivos legais, com a formação de longas filas de 

usuários, bem ainda, atendimento incompleto a normas de acessibilidade, 

configura má prestação de serviço, e inobstante o longo tempo decorrido, 

para as instituições se adequarem, desde o CDC de 1990, isso não 

ocorreu, gerando descrédito, angústia, indignação, aborrecimento, 

intranqüilidade, perda de tempo, revolta, ansiedade e decepção nos 

consumidores, pois estão vendo seu dia passar, seus compromissos 

pendentes e tantas outras coisas para fazer, enquanto permanecem 

presos a uma fila de banco. Tal conduta consiste em ofensa aos DIREITOS 

DA PERSONALIDADE e, conseqüentemente, à DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA, além de estar contrapondo-se aos ditames do princípio da 

BOA-FÉ OBJETIVA, quais sejam: LEALDADE + CONFIANÇA e do 

EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, o que acarreta o Dano Moral 

Coletivo. Verifica-se, pois, que o precário serviço de atendimento, no 

caixa e no atendimento negocial, prestado pelo requerido à sociedade de 

Jauru, com origem certa na falta de pessoal suficiente para prestá-lo, 

indubitavelmente, dá mostras do esquecimento do valor do direito do 

consumidor, face à necessidade irrefreável de expansão do lucro. Essa 

espera, em uma fila bancária, é fato inadmissível e inaceitável na 

sociedade moderna. Em pleno horário comercial de um dia útil, é lógico 

presumir-se que as pessoas possuem muitos compromissos e obrigações 

a cumprir, não sendo tolerável que permaneçam mais de 30 minutos (que 

dirá uma hora, duas ou três!) em uma fila bancária; não nos dias de hoje, 

na vida moderna! Na esteira dos argumentos acima, confira-se decisão, no 

âmbito individual, de fixação de dano moral em favor de cliente que 

esperou por mais de duas horas em fila de banco: “1. — RECURSO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Recurso que se insurge contra a 

condenação em danos morais pelo fato noticiado na inicial dando conta de 

que o recorrido havia esperado mais de duas horas em fila do 
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estabelecimento bancário o que teria contrariado a Lei Municipal n.º 

42/2000. 02 - DANO MORAL - Danos morais são lesões sofridas pelas 

pessoas físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, 

em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a 

moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimento, 

vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativa, podendo, 

muita das vezes, resultar em angústia e abalo psicológico, resvalando no 

ferimento de valores e bens jurídicos tutelados como honra, liberdade, 

saúde, integridade psicológica, causando sofrimento, tristeza, vexame e 

humilhação à vítima. Em análise ao caso noticiado nos autos, vejo como 

uma espera em fila de Banco causou desassossego, dissabor, 

contrariedades e perda de tempo que o recorrido não deu causa. Nesse 

sentir, o acontecimento é apto para dar ensejo à reparação pecuniária. 04. 

Quantum - A penosa missão de tarifar o dano moral é da exclusiva 

responsabilidade do juiz, que deve atuar, em face do caso concreto, com 

moderação e prudência, não perdendo de vista que a indenização deve 

ser a mais completa possível, mas não pode tornar-se fonte de lucro 

indevido, desse modo, a quantia de R$ 4500,00(quatro mil e quinhentos 

reais) se revela por demais excessiva e fora de razão quando 

confrontada com os fatos que narram a reclamação e a concorrência da 

recorrida no desencadeamento dos eventos. Nesse sentir, entendo que a 

quantia de R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais) é proporcional ao dano 

sofrido alcançando sua exata extensão nos termos do artigo 944 o Código 

Civil e seu parágrafo único. 05 - Recurso conhecido e improvido. 06 - 

Súmula do julgamento que serve de acórdão. 07 — Inteligência do art. 46, 

segunda parte, da Lei 9.099/95”. (4ª Turma Recursal Cível de São Luiz/MA, 

Recurso n. 6.135/04, Acórdão n. 9862/05, Rel. Dra. Maria do Socorro 

Mendonça Carneiro, D.j. 12/08/2005) (grifos nossos) Nestes parâmetros 

consideráveis da reparação moral coletiva, o ilustre CARLOS ALBERTO 

BITTAR leciona que: “(…) chega-se à conclusão de que o dano moral 

coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou 

seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores 

coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo 

menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade 

(maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira 

absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em 

última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.” 

(in Responsabilidade Civil – Teoria & Prática, cit., p. 8, e Curso..., cit., pp. 

564 e 565. ) Em sendo certo que a sistemática consumerista acolheu 

referidos valores no intuito de buscar a justiça contratual, demonstrada no 

equilíbrio das relações de consumo entre fornecedor e consumidor, bem 

como a efetiva segurança jurídica, não se pode chegar a outra conclusão, 

senão a de que o ilícito levado a efeito pelo requerido lesou toda uma 

coletividade em seu patrimônio valorativo, dando causa ao que a doutrina 

chama de DANO MORAL COLETIVO e o sistema, por sua vez, o consagra 

em todos os seus aspectos. Tem-se, portanto, que os agrupamentos 

humanos, considerados como um todo, são passíveis de sofrerem danos 

morais, vez que seus valores se identificam na sociedade, quando da luta 

por ideais comuns, e, conseqüentemente, podem sofrer também os 

resultados negativos de fatos lesivos, inclusive aqueles ligados às 

práticas daqueles que detêm o poder econômico em nosso país, e destes 

originados. Surge, então, um desprestígio ou um desconforto, no seio da 

coletividade, em face dos serviços prestados pelo requerido, bem como 

ao caráter imperativo de nossas leis, pois, causa a falsa impressão de 

que somente os menos abastados estão submetidos aos seus ditames e 

respectivas sanções. Ademais, é importante destacar que, em âmbito 

coletivo, para aferição do dano moral, é preciso identificar os valores 

culturais comuns ao grupo social que foram lesados em razão da conduta 

ilícita. A prova desta está nos autos, pois há a demonstração, em várias 

inspeções realizadas na agência requerida, de que os dispositivos da Lei 

Municipal n.º 297/2006, Leis estaduais e do Código de Defesa do 

Consumidor não estão sendo respeitados, com a lesão da garantia do 

princípio da boa-fé objetiva, da segurança da relação contratual e com a 

submissão dos consumidores a ofensa à sua dignidade. Desse modo, 

necessária a condenação do requerido à reparação dos DANOS MORAIS 

COLETIVOS, pois é a medida de que dispõe o ordenamento jurídico, para 

proteger as relações sociais de consumo e manter o equilíbrio de forças 

entre as partes, mediante a intervenção do Estado na defesa do 

hipossuficiente – o consumidor. VII – DOS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS 

FAVORÁVEIS AO PEDIDO DE DANO MORAL COLETIVO POR FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO Em reforço, apresentamos alguns 

julgados dos Tribunais, favoráveis à presente tese (dano moral coletivo da 

instituição bancária, por má prestação de serviços, notadamente, a 

excessiva demora no atendimento ao cliente), iniciando pelo recentíssimo 

precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. SERVIÇO BANCÁRIO. TEMPO 

DE ESPERA EM FILA SUPERIOR A 15 OU 30 MINUTOS. DESRESPEITO A 

DECRETO MUNICIPAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 

INTRANQUILIDADE SOCIAL E FALTA DE RAZOABILIDADE EVIDENCIADAS. 

DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, VI, DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O Tribunal de origem, embora 

ateste a recalcitrância da parte recorrida no cumprimento da legislação 

local, entendeu que ultrapassar o tempo máximo para o atendimento ao 

consumidor, por si, não provoca danos coletivos, visto que o dano moral 

indenizável não se caracteriza pelo desconforto, dissabor ou 

aborrecimento advindos das relações intersubjetivas do dia a dia, 

porquanto comuns a todos e incapazes de gerar dor ou atingir a dignidade 

da pessoa humana (fl. 709/e-STJ). 2. O STJ já estabeleceu as premissas 

para o reconhecimento do dano moral coletivo, não havendo que indagar - 

para a apreciação desse dano - sobre a capacidade, ou não, de o fato 

gerar dor ou atingir a dignidade da pessoa humana. 3. "O dano 

extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento 

e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, 

mas é inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (REsp 1.057.274/RS, 

Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26.2.2010). 4. "O dano 

moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a 

violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma 

sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não 

apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da 

coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão 

à esfera extrapatrimonial de uma pessoa." (REsp 1.397.870/MG, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.12.2014). 5. 

Se, diante do caso concreto, for possível identificar situação que importe 

lesão à esfera moral de uma comunidade - isto é, violação de direito 

transindividual de ordem coletiva, de valores de uma sociedade atingidos 

sob o ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor 

psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade - exsurge o 

dano moral coletivo. Precedentes: EDcl no AgRg no AgRg no REsp 

1.440.847/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 7.10.2014, DJe 15.10.2014; REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 1º.10.2013; 

REsp 1.367.923/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 27.8.2013, DJe 6.9.2013; REsp 1.197.654/MG, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º.3.2011, DJe 8.3.2012. 6. 

Na hipótese dos autos, a intranquilidade social decorrente da excessiva 

demora no atendimento ao consumidor dos serviços bancários é evidente, 

relevante e intolerável no Município afetado. Conquanto incontroversa a 

insatisfação da população local, a parte recorrida permaneceu – e quiçá 

ainda permanece - recalcitrante. Reverbera, por conseguinte, a violação 

ao art. 6º, VI, da Lei Consumerista, devendo a parte recorrida ser 

condenada por dano moral coletivo. 7. No que diz respeito ao arbitramento 

dos danos morais, compete à Corte a quo a sua fixação, observando o 

contexto fáticoprobatório dos autos e os critérios de moderação e 

proporcionalidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.488.468/RS, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24.3.2015, DJe 

30.3.2015; AgRg no Ag 884.139/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 

Quarta Turma, julgado em 18.12.2007, DJ 11.2.2008, p. 112) 8. Recurso 

Especial provido, determinandose a devolução dos autos à Corte de 

origem para arbitramento do valor dos danos morais coletivos. (STJ. REsp 

1402475/SE. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. 2ª TURMA – Julgamento: 

09/05/2017 – Data da publicação: 28/06/2017.) AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FILA 

DE BANCO. TEMPO DE ESPERA NO ATENDIMENTO. LIMITAÇÃO FIXADA 

POR LEI MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. DANO MORAL 

COLETIVO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO 

CABIMENTO. 1. A Lei Municipal nº 2.312, de 30 de março de 2006, nos 

artigos 1º e 2º, impôs às agências bancárias, dos Correios e Lotéricas 

que atuam como correspondentes bancários, no âmbito do Município de 

Niterói, que atendam os usuários, clientes ou não, “em tempo razoável”, 

estabelecendo prazo para atendimento em dias normais e em outras 

datas. 2 e 3 (…) 4. Não se olvide que a solução judicial das questões 

coletivas começou a ser sistematizada a partir da Lei 7.347/1985. A 

evolução da sociedade e a complexidade de suas relações obrigaram aos 

estudiosos a buscarem soluções para os problemas decorrentes dos 

interesses de grupos. Doutrina. 5. O caso em tela trata de suposto 
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descumprimento de Lei Municipal que impõe ao réu o atendimento aos 

clientes em determinado tempo 6. Ora, é fato notório (CPC, artigo 374, 

inciso I) não só o descumprimento do prazo pelas instituições financeiras, 

mas, também, que o “mecanismo” utilizado pelo réu, como “protocolo com 

data e horário de chegada”, não denota o cumprimento do tempo 

legalmente fixado, tampouco comprova a alegação apresentada. 7. 

Outrossim, eventual demora existente em repartições públicas, órgãos da 

previdência social e postos de saúde ou hospitais” não serve de 

justificativa para o descumprimento da Lei Municipal, tampouco atenua a 

responsabilidade da instituição ré, ou configura desigualdade, pois, como 

é cediço, deve-se “tratar igualmente os iguais, e desigualmente os 

desiguais, na exata medida de suas desigualdades”. 8. Cabe ao banco 

utilizar-se de meios idôneos e hábeis a evitar que os usuários 

permaneçam por tempo demasiado em filas, a espera de atendimento. Se 

para tanto for necessário aumento do número de atendentes, que assim o 

faça. O que não se pode admitir é que a população fique desamparada do 

Poder Público, ao prestigiar o aspecto financeiro da instituição ré, em 

detrimento do atendimento tempestivo e eficaz daqueles que necessitam 

dos serviços prestados pelo apelante, e ainda, têm que desembolsar 

tarifas, muitas vezes excessivas, para que possam usufrui-los. 9. As 

instituições financeiras detêm corpo técnicoadministrativo competente 

para analisar a necessidade de pessoal e a sua realocação para 

atendimento dos usuários, notadamente em determinados horários e 

períodos e, se assim não procedem, não podem se escusar do 

cumprimento dos prazos fixados, tampouco invocar “caso fortuito ou 

força maior”. 10. Não é desconhecida, ainda, a necessidade especial de 

determinados usuários que, pela idade, ou até mesmo pela pouca (ou 

nenhuma) instrução, precisa de atendimento por não sentiremse seguros 

em realizar transações financeiras, até aquelas que para alguns sejam 

mais simples, como consulta a extratos, por caixa eletrônico ou internet, 

denotando-se, no mínimo, descompromisso com a realidade social 

vivenciada nesse “nosso Brasil” de dimensão continental, com as mais 

variadas disparidades socioeconômicas entre a população, ao referir-se a 

incentivo a “comportamento retrógrado” daqueles que buscam atendimento 

em agências bancárias. 11. A respeito da demora no atendimento, basta 

que se analise a prova documental carreada aos autos para se alcançar a 

conclusão de que o réu descumpriu o prazo de atendimento fixado na Lei 

Municipal. Assim, ante ao notório descumprimento do prazo imposto pela 

Lei Municipal, mantém-se a sentença proferida, neste ponto. (…) 15. 

Passa-se à análise do apelo do Ministério Público, que se limita a alegada 

ocorrência de dano moral coletivo. 16. Os danos pleiteados encontram 

previsão no artigo 6º, VI, da lei 8.078/90 e no artigo 1º, inciso II, da Lei 

7.347, de 24 de julho de 1985, segundo os quais é direito básico a efetiva 

prevenção e reparação pelos danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos, causados ao consumidor, sendo que a ação de 

responsabilidade será regida pela lei que disciplina a ação civil pública. 17. 

Ademais, a reparabilidade do dano moral em face da coletividade é 

perfeitamente aceitável, pois apesar de ente despersonalizado, ela possui 

valores morais e um patrimônio ideal a receber proteção do Direito. 

Doutrina e precedentes. 18. No caso concreto, restou vastamente 

configurado o abuso à dignidade dos usuários dos serviços prestados 

pelo réu, ou seja, os consumidores, ante a sensação de impotência, 

angústia e indignação em não ter a prestação de serviço realizada em 

tempo razoável, em total descumprimento à Lei Municipal, tendo que 

permanecer no aguardo do atendimento em tempo longo e indeterminado. 

19. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, entendeu 

pelo cabimento do dano moral coletivo em casos de demora em fila de 

atendimento em descompasso com o prazo fixado por Lei municipal. 

Precedente. 20. No que concerne ao quantum, ante as peculiaridades do 

caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade, fixa-se 

o montante em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que deverá ser 

corrigido monetariamente, segundo a variação da ufir, a contar deste 

julgado e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a 

partir do primeiro evento, nos termos do verbete 54 da Súmula do STJ, em 

favor do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados (14ª CÂMARA CÍVEL 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

0092608- 60.2010.8.19.0002. APELANTE1: BANCO DO BRASIL S.A. 

APELANTE2: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

APELADOS: OS MESMOS RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS 

PAES). Justiça de Barra do Bugres julga procedente ação para acabar 

com f i las nos bancos (not íc ia d isponível  nos s i tes 

www.barradobugresnews.com.br e www.mpmt.mp.br): Terça, 10 de 

março de 2009) A juíza da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, 

Silvana Arruda Ferrer, em sede de antecipação de tutela, julgou 

procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo promotor de Justiça Antonio 

Moreira da Silva em desfavor dos Bancos do Brasil, Bradesco e Sicredi, 

para que as agências bancárias existentes em Barra do Bugres, Denise e 

Nova Olímpia observem a lei das filas. Com a decisão favorável, agora as 

agências bancárias do Banco do Brasil, Bradesco e Sicredi deverão no 

município de Barra do Bugres cumprir a Lei Municipal n. 1.570/2005, e, 

assim, no prazo máximo de 15 dias, colocar à disposição da população, 

funcionários em número suficiente e necessário a fim de que o 

atendimento bancário não ultrapasse: 15 (quinze) minutos em dias 

normais; 30 (trinta) minutos em véspera de feriado prolongado ou no dia 

imediato após este; e 35 (trinta e cinco) minutos em dias de pagamento 

dos funcionários públicos municipais, estaduais e federais nos bancos 

que prestam esses serviços. (…) As agências bancárias deverão, 

também no prazo máximo de 15 dias: a) disponibilizar filas de atendimento 

prioritário destinado a pessoas que justifiquem tratamento especial, a 

exemplo dos idosos, gestantes e portadores de deficiência; b) instalar 

sistema de senha eletrônica ou manual a ser entregue a cada usuário que 

aguardar atendimento bancário na fila, sendo que em tal documento 

deverá constar o exato momento em que o consumidor entra e sai da fila 

de aguardo, a fim de se constatar o cumprimento da decisão judicial. As 

agências deverão, ainda, no mesmo prazo máximo de 15 dias, afixar nas 

respectivas agências Avisos Informativos do limite máximo de espera de 

atendimento, nos termos da decisão proferida pela Magistrada. (…) A 

multa, assim, no valor de R$ 10mil por dia, deverá ser revertida em favor 

do Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos. Em 

contato com o promotor de Justiça, Antonio Moreira, o mesmo disse que 

(…) a decisão judicial representa um marco importante contra os abusos 

que vinham sendo praticados pelos banqueiros, sendo motivo de grande 

comemoração para toda a comunidade. VIII – DA RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO REQUERIDO E DOS CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DO DANO 

MORAL COLETIVO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO Demonstrou-se, até aqui, a 

conduta lesiva do requerido, a produção de danos morais na ordem difusa 

e a plena relação de causalidade entre as práticas reiteradas das mesmas 

em não cumprir os referidos dispositivos legais e a emergência dos danos. 

Embora evidenciado pelos elementos constantes do procedimento 

subjacente, em anexo, o dolo do requerido no contexto fático violador, 

cumpre destacar que, em se tratando de produção de danos na esfera 

dos direitos do consumidor, a RESPONSABILIDADE É OBJETIVA, o que 

torna despicienda a comprovação do dolo ou da culpa. Nesse sentido, 

reza a melhor jurisprudência, senão vejamos: "BANCO – FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEFEITO DE CONSUMO – 

Dever de indenizar. Os bancos ou instituições financeiras, como 

prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC e, na 

relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, 

afastada apenas nas hipóteses de inexistência do defeito de consumo ou 

se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, 

parágrafo 3º, inciso II do CDC)" (TJBA – AC 30.275-0/02 – (25.239) – 4ª 

C.Cív. – Rel. Des. Paulo Furtado – J. 09.10.2002) JCDC.14 JCDC.14.3.II ) 

(grifos nossos) Assim, comprovado o dano moral e sua relação de 

causalidade com as condutas do requerido, deve a sociedade de Jauru 

ser ressarcida, a fim de que seja feita a devida justiça, especialmente, no 

que tange à devida reparação associada ao princípio da 

proporcionalidade, culminando, assim, na sanção do agente lesionador 

para que se veja inibido de repetir tal prática lesiva, na devida 

compensação às vítimas do mencionado despautério, exaustivamente 

demonstrado, em observância à capacidade econômica do agente, para 

que sejam mantidos os mais íntegros valores sociais da pessoa humana, 

considerados de forma coletiva. Quanto ao fim a que se destina a sanção 

civil relativa à causação de danos morais coletivos no mercado de 

consumo, convém, analisar: primus, o provimento da indenização realiza o 

papel reparatório de devolver, ainda que indiretamente, o equilíbrio nas 

relações de consumo. Por outro lado, cumprindo uma função preventiva, 

possibilita a desestimulação da prática reiterada da ação ilícita, coibindo a 

proliferação dos mesmos atos lesivos para o mercado. Outrossim, 

deve-se levar em conta critérios que exijam a capacidade de reflexão e 

análise conjuntural do julgador. São eles: a) a repercussão do dano na 

esfera da coletividade lesada; b) o potencial econômico-social do lesante 

(compatível com o presente pleito) e c) as circunstâncias do caso, para, 

finalmente, se chegar ao justo valor da indenização, aquele hábil a 

compensar a parte lesada e a punir a parte lesante de forma equilibrada. 
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Com efeito, mesmo que não se concorde com a alegação de dano moral 

individual, pelo tempo excessivo em fila bancária, é certo que o fornecedor 

de serviços não pode simplesmente impor uma espera na fila a seu bel 

prazer. É dever prestar um serviço em tempo razoável e de maneira 

eficiente, tendo em vista a natureza essencial da atividade bancária em 

que, salvo raríssimas exceções, as pessoas necessitam ter acesso, tanto 

é que o Poder Público exerce um forte controle sobre a matéria. Desse 

modo, releva-se a função punitiva da indenização (punitive damage, à 

semelhança do direito norte-americano), mediante a fixação de uma 

indenização em valor superior ao necessário à mera compensação do 

dano, tendo em vista a dupla finalidade de punição e de prevenção. Isto 

posto, como as reiteradas práticas do requerido de descumprirem as 

disposições legais referidas causaram estupenda agressão à 

coletividade, de forma indivisível, fazendo-se surgir uma total 

desconfiança na proteção do consumidor, necessário se faz constituir a 

indenização em face dos danos morais coletivos, que deverá ser revertida 

para o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, nos termos 

do artigo 13 da Lei n° 7.347/85. IX – DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA Ficou 

demonstrado no procedimento que segue em anexo, e que motivou a 

presente ação, que o Banco do Brasil S/A., por sua agência em Jauru/MT, 

não está cumprindo o disposto na Lei Municipal nº 297/2006, entre várias 

outras leis municipais, estaduais e federais. Outrossim, como é fácil de se 

concluir, a inobservância à lei continuará ocasionando mais prejuízos aos 

consumidores usuários, seja no campo psicológico, como o estresse, o 

aborrecimento, o sentimento de desvalor e impotência, dentre outros, ou 

seja no campo material, onde a perda de tempo em filas representa, em 

última análise, perda de dinheiro. Dispõe os arts. 300 e 301 do Código de 

Processo Civil, verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 301. A tutela 

de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito In casu, 

o pedido é de antecipação de tutela inibitória, como ensinam Luiz 

Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, ao discorrerem sobre as diversas 

espécies de tutela antecipada: “A tutela inibitória visa a impor um fazer ou 

não-fazer a fim de inibir a ocorrência de um ilícito, a sua continuação ou 

repetição.” (Código de Processo Civil comentado, Editora RT, 3ª tiragem, 

2008, pág. 268). Para a concessão da antecipação da tutela exige-se a 

prova inequívoca do alegado e a verossimilhança da alegação. O fato aqui 

disposto é público e notório o que, de pronto, preenche os requisitos de 

lei. Mas, como se não bastasse ser fato público e notório o descaso do 

Banco do Brasil S/A. para com legislação municipal em comento, diversas 

provas – tikets de atendimento, relatórios de fiscalização e autos de 

infração – estão anexadas, demonstrando, de forma inequívoca, o 

descumprimento da “Lei da Fila”, entre outras. O fundado receio de dano 

irreparável se caracteriza na continuidade do descumprimento da referida 

norma municipal, o que ocasiona prejuízos incalculáveis aos 

consumidores, que são obrigados a permanecerem horas a fio em filas 

intermináveis, além dos dissabores próprios desse tipo de situação, como 

o estresse, o aborrecimento, o nervosismo, dentre outros prejuízos de 

ordem emocional. Evidentemente que a continuar o Banco do Brasil S/A a 

descumprir a “Lei da Fila”, estará caracterizada a ocorrência de danos 

irreparáveis aos consumidores em geral. Logo, a antecipação da tutela é 

urgente e necessária, para fazer cessar o descumprimento da referida 

norma municipal, e a consequente lesão aos direitos do consumidor por 

parte do Requerido. C) DO PEDIDO Ex positis, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

requer: a) o deferimento da antecipação da tutela, para que seja 

determinado, de imediato, ao Banco do Brasil S/A., como obrigação de 

fazer, o integral cumprimento das normas abaixo indicadas, sob pena de 

multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais): a1) Lei municipal n.º 297/2006, 

para que respeite os seguintes limites máximos para atendimento dos 

clientes: I – Até quinze (15) minutos em dias normais; II – Até vinte (20) 

minutos, nos dias de pagamento dos funcionários públicos municipais, 

estaduais e federais, etc.; III – Até vinte e cinco (25) minutos, em véspera 

ou após feriados prolongados. a2) Lei municipal n.º 650/2015, mantendo 

cópia dessa lei exposta aos clientes, com cartaz informando que o acesso 

a serviços terceirizados é de LIVRE ESCOLHA DO CLIENTE/USUÁRIO, ou 

seja, é opção dele utilizar o caixa convencional do banco, ou utilizar-se de 

outros meios (rede conveniada ou internet); a3) Lei estadual n.º 

8.551/2006, disponibilizando funcionário exclusivo e facilmente 

identificado, de fácil disposição quando chamado pelo idoso, 

especialmente para uso dos caixas eletrônicos; a4) Lei municipal n.º 

362/2008, disponibilizando banheiros, separados para homens e mulheres, 

de fácil acesso, informando em cartaz que “há banheiros disponíveis para 

uso dos clientes, no interior da agência”; a5) Normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT, NBR 9050, itens 9.5.4, mantendo 5% dos balcões 

de caixas para pagamento acessíveis para P.C.R., bem como, com altura 

máxima de 1,05m do piso (item 9.5.5.1) a6) Normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT, NBR 9050, item 8.8.2.1, mantendo uma entrada 

vinculada a uma rota acessível, devidamente sinalizada, para uso das 

pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. a7) Lei Estadual 

8655/2007, para manter assentos para idosos, deficientes físicos e 

gestantes que estiverem nas filas a eles destinadas, devidamente 

identificados. b) seja o Requerido citado na pessoa do seu representante 

legal para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, sob pena 

de revelia; c) ao final, a total procedência da ação, para condenar o Banco 

do Brasil S/A., na obrigação de fazer de cumprir, na íntegra, todas as 

normas acima indicadas, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a cada reclamação de descumprimento da referida lei, cujo 

montante deverá ser revertido, nos termos indicados abaixo (item “d”); d) 

ao final, a total procedência da ação, para também condenar o Banco do 

Brasil S/A., a indenizar a coletividade em dano moral, pelo contumaz 

descumprimento da “Lei da Fila” e todas as demais normas citadas, com 

evidente ofensa aos direitos do consumidor, no valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), cujo montante deve ser revertido: a) ao Fundo Municipal de 

Defesa do Consumidor, ou b) depositado em contacorrente bancária 

específica, vinculada às futuras ações de Defesa do Consumidor, como 

campanhas de acessibilidade, estruturação e aparelhamento do Procon 

municipal e da Vigilância Sanitária, a critério do Ministério Público; e) a 

condenação do Requerido nas custas processuais e demais despesas do 

processo; f) a publicação de edital no órgão oficial, para tornar pública a 

propositura desta ação, para atender a finalidade prevista no art. 94 do 

CDC (Lei nº 8.078/90); g) a citação do município de Jauru/MT, para 

manifestar-se sobre o interesse em habilitar-se como litisconsorte, nos 

termos do art. 5º, § 2º, da Lei 7.347/85. Protesta, desde já, provar o 

alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente a 

documental, oitiva de testemunhas a serem arroladas no momento 

oportuno, perícia, se necessária, bem como o depoimento pessoal do 

representante legal do Requerido, assim como por outros que 

eventualmente venham a ser necessários no decorrer do processo. 

Requer, também, a decretação judicial da aplicação, no presente caso, da 

facilitação da defesa do consumidor e da inversão do ônus da prova, a 

favor do Ministério Público autor. Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais). Jauru/MT, 2 de fevereiro de 2018. DANIEL LUIZ DOS 

SANTOS Promotor de Justiça

Despacho/Decisão: VistoTendo em vista a informação de que a 

conciliadora credenciada para atuar no CEJUSC não obteve sucesso na 

designação da audiência no sistema Apolo, DESIGNO audiência de 

tentativa de conciliação/mediação para o dia 26 de junho de 2018, às 

13h30min.INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte requerida (para 

cumprir a liminar deferia), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado ou da 

União (art. 334, § 8º, do CPC).Para que a audiência de conciliação ou 

mediação não seja realizada, ambas as partes deverão manifestar, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, CPC).Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores 

com poderes específicos para transigir (art. 334, § 10, CPC). Não havendo 

conciliação, o requerido deverá apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze dias úteis) a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 

335, inciso I, CPC), ficando advertido que o não oferecimento de 

contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC). Decorrido 

o prazo para contestação e devidamente certificado, INTIME-SE a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente a este Juízo 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 
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à reconvenção.Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpram-se as demais 

determinações constantes na decisão de fls. 136/138.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 19 de abril de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 18 de agosto de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35721 Nr: 461-23.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Graciela Correa Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Graciela Correa Bento - 

OAB:OAB/MT 17873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que os cálculos apresentados nos autos (fls. 55) foram 

homologados, consoante Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 

3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo 

de liquidação do débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do oficio requisitório, 

observando-se o que determina a Lei Estadual n.º 10.656/17, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42199 Nr: 1614-57.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCELI CRISTINA RODRIGUES 

ALVES DE ALMEIDA - OAB:17869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que, devidamente citado/intimado, o Estado de Mato Grosso 

não se manifestou, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente na petição inicial.

No mais, consoante Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do oficio requisitório, 

observando-se o que determina a Lei Estadual n.º 10.656/17, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42198 Nr: 1613-72.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCELI CRISTINA RODRIGUES 

ALVES DE ALMEIDA - OAB:17869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que, devidamente citado/intimado, o Estado de Mato Grosso 

pugnou pelo regular prosseguimento do feito (fls. 19), HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela parte exequente na petição inicial.

No mais, consoante Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do oficio requisitório, 

observando-se o que determina a Lei Estadual n.º 10.656/17, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1°, do 

referido artigo para que, a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 

011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36773 Nr: 869-14.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelceli Cristina Rodrigues 

Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que, devidamente citado/intimado, o Estado de Mato Grosso 

informou que não se opõe ao valor executado (fls. 34), HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela parte exequente na petição inicial.

No mais, consoante Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do oficio requisitório, 

observando-se o que determina a Lei Estadual n.º 10.656/17, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36538 Nr: 792-05.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Regina Novak de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que os cálculos apurados na planilha de fls. 101 dos autos, 

no valor de R$ 6.519,95 (seis mil quinhentos e dezenove reais e noventa e 

cinco centavos) foram devidamente homologados (fls. 116/117), 

consoante Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do oficio requisitório, 

observando-se o que determina a Lei Estadual n.º 10.656/17, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 
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artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017).

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35434 Nr: 330-48.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PROBEL , MARIA ALICE DIAS 

PROBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Visto.

 Antes de deliberar acerca do pedido formulado na petição de fls. 140/141, 

DETERMINO a intimação da parte autora, por seu advogado, via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do inteiro teor da 

petição e documentos de fls. 121 e 123/134 dos autos.

Apresentada a manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE, via DJE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34226 Nr: 1294-75.2014.811.0047

 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): Ronivon Bedoni, Lucia Helena Gregório, R. 

Benoni & CIA LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Primeiramente, DETERMINO que a secretaria certifique o decurso do prazo 

para pagamento voluntário da dívida.

Após, INTIME-SE a parte exequente, porvseus advogados, via DJE para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente.

 INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45627 Nr: 1811-75.2017.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. L. DA SILVA & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELORE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Assim, com base nos argumentos já expendidos, INDEFIRO o pleito da 

Assistência Judiciária Gratuita e, DETERMINO a intimação da parte autora, 

através de seu advogado, via DJE para, no prazo de 15 (quinze) dias 

recolher as custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de Processo 

Civil.INTIME-SE, via DJE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 17 

de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43598 Nr: 675-43.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEROINA PAULA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova pericial, 

exclusivamente.Diante dessa perspectiva, NOMEIO o Dr. VENER FERREIRA 

PASSOS, médico, inscrito no CRM/MT nº 5304, com endereço profissional 

à Rua Marechal Deodoro, nº 605, Centro, Jauru/MT, telefone (65) 

9-9951-4142, quem, para o desempenho de sua função, poderá valer 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. – CPC, art. 473, § 3º, do 

CPC.Ademais, FIXO, de imediato (art. 465, do CPC), o prazo de 30 (trinta) 

dias, contados após a realização do exame/vistoria/avaliação, para a 

entrega/apresentação do laudo em cartório (art. 477, caput, CPC), que 

poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade de 

apresentação do laudo dentro desse (art. 476, do CPC).Por tratar-se de 

parte BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA judiciária gratuita (art. 98, do CPC), 

e âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 

109, § 3º -, esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da 

Justiça Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 

305/2014, que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do 

prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo 

solicitação/pedido de complementação ou esclarecimento, depois de sua 

satisfatória realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por 

cento) da verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, 

necessitar de valores para satisfação antecipada decorrente do encargo 

assumido, Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe 

sobre o Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal (AJG/CJF) e dá outras providências.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42725 Nr: 147-09.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON FREITAS DA COSTA 

- OAB:21490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO LUIZ FRANCO DE 

CAMPOS - OAB:209784, Uemerson Alves Ferreira - OAB:OAB/MT 

14866

 Visto.

INTIMEM-SE as partes, por seus advogados, via DJE, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

 Consigno que a inércia será entendida concordância com o julgamento 

antecipado da lide.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40121 Nr: 543-20.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

DEFIRO o pedido formulado pelo douto perito às fls. 81 dos autos, para 

tanto, DETERMINO a intimação da parte autora, por seus advogados, via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o 

laudo/atestado médico que demonstre as condições clínicas apontadas no 
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processo, classificada no CID-10 sob os códigos H31.0, H54.4 e H21.4 (de 

ambos os olhos).

Apresentada a documentação supra, INTIME-SE o perito nomeado para 

que designe nova data e horário para realização da perícia, devendo a 

Secretaria, na sequência, adotar a medidas pertinentes indicadas na 

decisão de fls. 64/65 dos autos.

 No mais, INTIME-SE a assistente social nomeada na decisão de fls. 64/65 

dos autos para que designe data, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para realização do estudo socioeconômico, a fim de viabilizar às 

partes a possibilidade de acompanharem a realização dos trabalhos e 

apresentarem quesitos complementares.

 INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46029 Nr: 2043-87.2017.811.0047

 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 Creusa dos Santos, Tainá de Souza Lima, Tatiani 

de Souza Lima Vieira, Rodrigo Romeu Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Em consonância com o parecer ministerial de fls. 51/52 dos autos, 

DETERMINO a intimação da parte autora, por seus advogados, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preencha e acoste aos autos a 

declaração de inexistência de outros bens sujeitos a inventário, conforme 

determina o Decreto n.º 85.845/1981.

 Apresentada a declaração ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

 INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de agosto de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45847 Nr: 2104-08.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDS, ROSILENE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FERNANDA DOS SANTOS 

LELES - OAB:21.253, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:18.226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira - MT, 17 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46010 Nr: 2159-56.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL TOBAL GARCIA 

JUNIOR - OAB:SP 268.721

 Vistos em correição.

1. Cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da precatória de 

mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 03/09/2018, às 

16h30min (horário oficial de Cuiabá – MT).

 3. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

4. Comunique-se o juízo deprecante.

 5. Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Juscimeira - MT, 17 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39238 Nr: 2659-59.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY ESTEVÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILLA MUNIQUE RODRIGUES 

FRANCO - OAB:21915/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36614 Nr: 1438-41.2017.811.0048

 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: MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 Vistos em correição.

1. Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de prosseguir 

na instrução do feito em busca da entrega do devido processo legal. 

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/10/2018, 

às 13h (horário oficial de Cuiabá-MT), na qual as partes deverão 

comparecer acompanhadas de seus Advogados.

2. Muito embora tenham apresentando rol de testemunhas, consigno que 

os Advogados deverão comparecer com as testemunhas que pretendem 

ouvir durante a oralidade, à inteligência do artigo 455 do novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, deverão os causídicos se atentarem ao 

disposto no artigo 357, § 6º do novo Código de Processo Civil.

3. Intimem-se as testemunha arroladas pela Defensoria Pública desta 

Comarca, com fulcro no artigo 455, § 4º, inciso IV, do novo Código de 

Processo Civil.

4. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pblica.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Prazo 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 17 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38294 Nr: 2214-41.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

1. Tendo em vista que até o presente momento não houve a devolução do 

Aviso de Recebimento (Ref:29) , REDESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 1º/10/2018, às 13h (horário oficial de Cuiabá-MT), a qual será 

realizada pela Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme 

Provimento n. 15/2016-CM.

2. Assim, intime-se o requerido a fim de comparecer à audiência, 

acompanhado de seus(uas) Advogados(as).

3. Ademais, intime-se a parte autora por meio de sua Advogada.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

6. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 17 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42847 Nr: 740-98.2018.811.0048

 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: MARINALVA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POTYRA IRAE LOUREIRO - 

OAB:18910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Mandando de Segurança, com as partes já qualificadas nos 

autos.

2. A autora pugna pela extinção do presente sem julgamento do mérito, 

com o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, não tem 

mais interesse no prosseguimento do feito (Ref: 25).

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

4. Sem custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 117 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42940 Nr: 774-73.2018.811.0048

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLY NAVES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Diante da decisão contida no Agravo de Instrumento de Ref: 9, 

suspendo o andamento do presente feito, até o julgamento do referido 

recurso.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 17 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33443 Nr: 1890-85.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Diante da informação contida em certidão de Ref: 21, intime-se a parte 

autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Juscimeira - MT, 17 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37648 Nr: 1902-65.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA SOUSA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15.130

 Vistos em correição.

1. A parte autora apesar de devidamente intimada para cumprir o 

determinado na Ref: 11, quedou-se inerte, abandonando a presente ação 

(Ref: 15).

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e § 1º, in 

fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

2.2. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 17 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34706 Nr: 570-63.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA KRISTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIQUE BATISTA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363-O

 Vistos em Correição.

1. Diante da certidão de Ref: 25 e considerando que a parte autora é 

defendida pela Defensoria Pública local, nomeio a Dra. Mullena Cristina 

Martins dos Santos, Advogada militante nesta Comarca, inscrita na 

OAB/MT nº. 21.363, como Defensora Dativa do requerido nestes autos.

 2. A prestação da assistência judiciária, no caso, deverá ser totalmente 

gratuita, vedada à Defensora Dativa cobrar da assistida honorários 

advocatícios, taxas, custas ou emolumentos a qualquer título, sob pena de 

sua substituição, perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Nesse passo, fixo o valor dos 

honorários advocatícios à causídica nomeada, o valor dos honorários em 

3 (três) URH, conforme Tabela de Honorários da OAB – MT, a ser 

executado frente ao Estado de Mato Grosso.

3. Antes de analisar o pleito contido no petitório de Ref: 28, dê-se vista a 

Defensoria Pública para manifestar-se quanto a certidão de Ref: 25.

4. Intimem-se, inclusive a Defensora Dativa nomeada. Expeça-se o 

necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 17 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 45848 Nr: 2105-90.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ZANIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 17 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42944 Nr: 777-28.2018.811.0048

 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: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDACDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro a emenda retro, motivo pelo qual, recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal.2. Nomeio como inventariante a Sra. MARILZA FERREIRA DA SILVA, 

que deverá ser intimada para prestar compromisso em 5 (cinco) dias. (...) 

Cumpra-se. Juscimeira-MT, 30 de julho de 2018.ALCINDO PERES DA 

ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44025 Nr: 1314-24.2018.811.0048

 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: MARIA MADALENA FAGUNDES DOS SANTOS

 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: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos em correição.

1. Defiro a emenda retro, assim 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, 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.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

03/10/2018, às 17h (horário oficial de Mato Grosso).

5. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, apresentar 

resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.

6. 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.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44066 Nr: 1334-15.2018.811.0048

 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: CARMELINA ANGELICA GALVÃO

 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 em correição.

1. Defiro a emenda retro, assim 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, 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.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

03/10/2018, às 16h30min. (horário oficial de Mato Grosso).

5. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, apresentar 

resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.

6. 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.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27684 Nr: 709-83.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO REIS MACIEL DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública 

(MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA – MT), que pode ter por base título executivo 

judicial ou extrajudicial. Sobre esta última possibilidade, dispõe a Súmula 

279 do STJ: “É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda 

Pública”.
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 2. Intimem-se, pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 

9.494/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício 

requisitório de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

4. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de agosto de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28801 Nr: 1080-47.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE OLINDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O, VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - OAB:11230-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública 

(MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA – MT), que pode ter por base título executivo 

judicial ou extrajudicial. Sobre esta última possibilidade, dispõe a Súmula 

279 do STJ: “É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda 

Pública”.

 2. Intimem-se, pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 

9.494/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício 

requisitório de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

4. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de agosto de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27108 Nr: 542-66.2015.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO ZOO LTDA, JOÃO BATISTA DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LOUREDO FILHO - 

OAB:15840

 Vistos em Correição.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27561 Nr: 667-34.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública 

(MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA – MT), que pode ter por base título executivo 

judicial ou extrajudicial. Sobre esta última possibilidade, dispõe a Súmula 

279 do STJ: “É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda 

Pública”.

 2. Intimem-se, pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 

9.494/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício 

requisitório de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

4. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de agosto de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25651 Nr: 56-81.2015.811.0048

 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: FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208/A, RAFAEL SGANZERLA DURAND. - OAB:12208-A

 Vistos em correição.

1. Tendo em vista que o apelante (Ref: 61), bem como apelada (Ref: 63), já 

apresentaram suas razões.

 2. Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 20 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43969 Nr: 1295-18.2018.811.0048

 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: ERICA FACINCANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 2. A declaração na exordial de que não pode custear as despesas 

processuais não prevalece quando sinais objetivos de confortável 

situação econômico-financeira a desvanecem, a informar condições de 

arcar com as custas e as despesas processuais. Primeiramente, convém 

ressaltar que a autora se qualificou como sendo professora, e muito 
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embora tenha acostado aos autos declaração de hipossuficiência, tenho 

que tais documentos não são hábeis a corroborar a afirmativa de 

hipossuficiência. Assim, vislumbro que existe sim certa estabilidade e 

condições de programação de sua condição financeira. Embora tenha 

arguido, na inicial, não poder arcar com as custas processuais no 

momento sem prejudicar o sustento de sua família, não pode ele ser 

considerado pobre na forma da Lei nº. 1.060/50. A que se pontuar ainda, 

que caso não tivesse nenhuma renda a autora teria procurado ser 

assistido pela Defensoria Pública local, e não por Advogada particular. 

Destarte, as circunstâncias observadas afastam o benefício, que é 

garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não ao que 

simplesmente o declara nos autos, sob pena de banalizar o que deve ser 

resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento 

constitucional expresso. Ademais, alguém nas condições objetivamente 

observadas não pode ser considerado pobre, sob pena de vulgarizar o 

termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal. (...) 3. Isto 

posto, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 

5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, sob pena 

de extinção do processo. 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43963 Nr: 1292-63.2018.811.0048

 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: ODAIR FACINCANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)2. A declaração na exordial de que não pode custear as despesas 

processuais não prevalece quando sinais objetivos de confortável 

situação econômico-financeira a desvanecem, a informar condições de 

arcar com as custas e as despesas processuais. Primeiramente, convém 

ressaltar que o autor se qualificou como sendo pecuarista, e muito embora 

tenha acostado aos autos declaração de hipossuficiência, tenho que tais 

documentos não são hábeis a corroborar a afirmativa de hipossuficiência. 

Assim, vislumbro que existe sim certa estabilidade e condições de 

programação de sua condição financeira. Embora tenha arguido, na inicial, 

não poder arcar com as custas processuais no momento sem prejudicar o 

sustento de sua família, não pode ele ser considerado pobre na forma da 

Lei nº. 1.060/50. A que se pontuar ainda, que caso não tivesse nenhuma 

renda o autor teria procurado ser assistido pela Defensoria Pública local, e 

não por Advogada particular. Destarte, as circunstâncias observadas 

afastam o benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do 

termo e não ao que simplesmente o declara nos autos, sob pena de 

banalizar o que deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o 

mandamento constitucional expresso. Ademais, alguém nas condições 

objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, sob pena de 

vulgarizar o termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal. 

(...) 3. Isto posto, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, nos 

termos do art. 5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, procedendo ao devido 

preparo do feito, sob pena de extinção do processo. 4. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44035 Nr: 1317-76.2018.811.0048

 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: EDSON FACINCANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...2. A declaração na exordial de que não pode custear as despesas 

processuais não prevalece quando sinais objetivos de confortável 

situação econômico-financeira a desvanecem, a informar condições de 

arcar com as custas e as despesas processuais. Primeiramente, convém 

ressaltar que o autor se qualificou como sendo gerente de fazenda, e 

muito embora tenha acostado aos autos declaração de hipossuficiência, 

tenho que tais documentos não são hábeis a corroborar a afirmativa de 

hipossuficiência. Assim, vislumbro que existe sim certa estabilidade e 

condições de programação de sua condição financeira. Embora tenha 

arguido, na inicial, não poder arcar com as custas processuais no 

momento sem prejudicar o sustento de sua família, não pode ele ser 

considerado pobre na forma da Lei nº. 1.060/50. A que se pontuar ainda, 

que caso não tivesse nenhuma renda o autor teria procurado ser assistido 

pela Defensoria Pública local, e não por Advogada particular. Destarte, as 

circunstâncias observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre 

na razoável acepção do termo e não ao que simplesmente o declara nos 

autos, sob pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de 

direito, de acordo com o mandamento constitucional expresso. Ademais, 

alguém nas condições objetivamente observadas não pode ser 

considerado pobre, sob pena de vulgarizar o termo e estender o benefício 

a todos, sem discriminação legal. (...) 3. Isto posto, INDEFIRO o benefício 

da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 

e do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo 

a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

procedendo ao devido preparo do feito, sob pena de extinção do 

processo. 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38468 Nr: 2338-24.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Diante do pedido acostado no petitório de Ref: 14, defiro o parcelamento 

das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais, conforme disciplina 

o artigo 98, § 6º do Código de Processo Civil e o artigo 468, § 6º, 7º e 8º 

da CNGC, devendo, a primeira parcela ser recolhida, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 290 do NCPC.

2. Com o cumprimento integral do pagamento das custas, certifique-se 

o(a) Sr(a). Gestor(a) e remetam-se os autos conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 20 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40314 Nr: 3012-02.2017.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR SAMPAIO DOS SANTOS, NATANAEL 

CORREA DOS SANTOS, JOSEANE BATISTA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVESTRE RODRIGUES 

SEVERIANO DE LIMA - OAB:19593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. A parte autora apesar de devidamente intimada para cumprir o 

determinado na Ref: 24, quedou-se inerte, abandonando a presente ação 

(Ref: 29).

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e § 1º, in 

fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

2.2. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.
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2.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 20 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73931 Nr: 1724-30.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CESAR TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dener Felipe Felizardo e 

Silva - OAB:OAB/MT 21.678

 Ante o exposto, MANTENHO a prisão preventiva de Leandro Cesar Tidre 

pelos fatos e fundamentos expostos. Considerando que o réu pretende 

recorrer da sentença, intime-se o advogado do réu para apresentar o 

recurso.Atualize-se o BNMP 2.0 e 1.0.Cumpra-se.Às providências. 

Marcelândia/MT, 17 de agosto de 2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69214 Nr: 824-81.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCIANE KALYANE MATIAS ZALESKI, 

SAMELA RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Vistos etc.Diante da renúncia do advogado dativo à fl. 117, e não sendo 

possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. ADALTON 

VITAL PEREIRA, OAB/MT nº 22371/O, com escritório profissional sito à 

Rua dos Ariris nº214-A, Bairro Setor Comercial, Sinop/MT, CEP nº 

78550-186, Fones: (066)3531-0219 e (066) 9999-61964, e-mail: 

vitaljur@vitaladvice.com.br, para promover a defesa do ré SAMELA 

RODRIGUES PEREIRA.(...)Registre-se, também, que são obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º 

do Provimento 09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com 

zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na 

substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com 

devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo 

das sanções administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na 

sentença do presente feito, será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.1)ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser encaminhado 

semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, 

do referido Provimento.2)Dê-se vistas ao Ministério Público para se 

manifestar sobre as testemunhas Evandro e Roberto.3)Em seguida, 

INTIME-SE o advogado mencionado, notificando-o da presente nomeação e 

voltem os autos conclusos para a decisão.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 17 de agosto de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44292 Nr: 48-62.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADOS&CLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz Ferreira - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento formulado à fl.86, no que tange à pesquisa de 

endereço do requerido pelo SIEL, BACENJUD E INFOJUD.

 Restando frutífera a pesquisa, CITE-SE a parte requerida nos termos 

legais.

 Não encontrado endereço hábil, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 17 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60853 Nr: 829-45.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA MADEIRAS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da solicitação de (fl. 93), DEFIRO o pedido de penhora sobre os 

direitos eventuais resultantes da rescisão do contrato de alienação 

fiduciária dos dois veículos listados à fl. 81, bem como, determino a 

secretaria que oficie à Administradora de Consórcio no endereço 

informado a fl. 93, para que esta reserve o valor que caberia ao 

executado em relação as alienações, parcela suficiente ao pagamento do 

crédito exequendo.

 Em relação aos veículos citados à fls. 93, a parte exequente não se opõe 

a liberação da constrição efetuada via Renajud.

Ademias, DEFIRO o pedido do exequente no que tange a pesquisa via 

Infojud referente às declarações de bens dos 02 (dois) últimos exercício 

dos executados, considerando que os demais meios de localização de 

bens do executado restaram infrutíferos.

Caso positiva a diligência, juntando-se aos autos as declarações de bens 

dos executados, determino o sigilo do processo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 17 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60853 Nr: 829-45.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA MADEIRAS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conclusão desnecessária.

Cumpra-se decisão à fl. 66.

 Às providências.

Marcelândia/MT, 17 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41348 Nr: 101-14.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BRENTAM PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT, Joemar Moraes Rosa - OAB:MT 2056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se decisão nos autos 41370, conforme requerido pelo 

exequente.

Marcelândia/MT, 17 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41370 Nr: 82-08.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BRENTAM PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a executada não foi encontrada, embora tenham sido 

feitas várias tentativas de citação, defiro o pedido de ARRESTO 

EXECUTIVO. A Jurisprudência majoritária tem permitido o arresto executivo 

via BacenJud, fundamentado no art. 830 do CPC/15, conforme exposto 

abaixo:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 20455280420158260000 SP 

2045528-04.2015.8.26.0000 (TJ-SP)

 Data de publicação: 16/04/2015

 Ementa: *EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. NÃO 

LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CITAÇÃO 

POR HORA CERTA. 1. Para que o arresto executivo seja possível, basta 

que não haja a localização dos devedores e, concomitantemente, haja 

identificação de bens passíveis de penhora. 2. O arresto "on line", assim 

como a penhora "on line" encontra guarida no sistema jurídico atual, 

conforme inteligência do art. 653, 655 e 655-A, do CPC. 3. Cabível a 

citação por hora certa de devedor que "viaja para o exterior sem data 

certa para retornar", evidenciando tentativa de ocultação. Arresto e 

citação por hora certa deferidos. 4. Recurso provido.*

 Defiro ainda o pedido de CITAÇÃO do executado no endereço informado 

à fl. 56. Assim, caso o arresto seja positivo, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo legal.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo legal, sob as penas da lei.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 17 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64900 Nr: 177-23.2015.811.0109

 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 NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. BORGES DOS SANTOS ME, RICARDO 

APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Junte aos autos sentença do processo 66191. Em seguida, voltem os 

autos conclusos para a decisão do pedido de fls. 47.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 17 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66191 Nr: 833-77.2015.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA DA SILVA 

FURLANETTO HAINZENREDER - OAB:20042-O, Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Destarte, JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o embargante em custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, conforme o previsto no art. 85, §§ 2º e 13 do CPC, no entanto 

suspendo a cobrança, considerando que defiro o pedido de justiça 

gratuita, uma vez que o embargante trouxe aos autos declaração de 

hipossuficiência.Traslade-se cópia da presente sentença para os autos 

principais (Cód. 60582).Decorrido o prazo para eventual recurso, 

certifique-se, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Marcelândia-MT, 17 de agosto de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74537 Nr: 2084-62.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON FUSTINONI - 

OAB:23162/O

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu Ivonei Bueno, às fls. 

50/52, tudo mais que dos autos consta, prima facie, verifico não incidir 

nenhum caso de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal ou de extinção de punibilidade.

No tocante as preliminares arguidas pelo denunciado, estas não devem 

ser acolhidas, mormente, em face da ausência de subsídio jurídico para 

tanto, considerando que há provas da materialidade e indícios de autoria 

nos autos, consubstanciados no inquérito policial.

Neste diapasão, em objetiva fundamentação, quanto à ausência de justa 

causa, analisando detidamente os autos, entendo que não subsiste, pois, 

a materialidade dos delitos encontra-se comprovada através do auto de 

prisão em flagrante à fl. 08, bem como do termo de representação criminal 

à fl. 18 dos autos.

 Diante do não acolhimento das preliminares arguidas e, ausente causa de 

absolvição sumária, com a finalidade de dar continuidade ao feito 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 18 DE OUTUBRO 

DE 2018, ÀS 17:30 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl. 06, as quais 

igualmente foram arroladas pela defesa à fl. 52v, para comparecerem à 

audiência designada, sob as penas da lei.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

Intime-se o advogado de defesa, caso seja dativo, pessoalmente. Caso 

seja constituído, por publicação.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 17 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66849 Nr: 1120-40.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILDO HERDT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos etc.Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu Renildo 

Herdt, às fls. 52/59, tudo mais que dos autos consta, prima facie, verifico 

não incidir nenhum caso de absolvição sumária previstas no artigo 397 do 

Código de Processo Penal ou de extinção de punibilidade. (...)Além disso, 

em objetiva fundamentação, quanto à ausência de justa causa, analisando 

detidamente os autos, entendo que não subsiste, pois a materialidade do 

delito no que pertine ao crime de desmatamento, encontra-se comprovada 

através do relatório de apuração de infração ambiental à fl. 12v/14v. Já a 

autoria, também há indícios veementes, tendo em vista o próprio relatório 

de apuração de infração ambiental, haja vista que o acusado é o legitimo 

proprietário e responsável da referida área desmatada ilegalmente.Diante 

do não acolhimento das preliminares arguidas e, ausente causa de 

absolvição sumária, com a finalidade de dar continuidade ao feito 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 18 DE OUTUBRO 

DE 2018, ÀS 16:50 HORAS.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na 

denúncia, fl. 06, bem como as testemunhas arroladas pela defesa à fl. 

59v, para comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei. Se o 

advogado de defesa for dativo, intime-o pessoalmente. Caso seja 

constituído, intime-o por edital.Sendo o caso, expeça-se carta precatória 

para inquirição de testemunhas residentes fora da comarca.Por fim, 

Reitero a determinação de fl. 47v, a qual foi determinado ao cartório que 

certifique a existência ou não de ações penais ou que o denunciado já 

tenha sido beneficiado com outra suspensão condicional do 

processo.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 17 de agosto de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 3547 Nr: 1035-59.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IDALOUVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212-MAT.15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela FAZENDA NACIONAL 

- UNIÃO em face de MADEREIRA IDALOUVIL LTDA.

À fl. 166, o representante legal do exequente veio aos autos informar que 

o executado efetuou o pagamento integral do debito.

Desse modo, JULGO EXTINTA a presente ação de execução, nos termos 

dos artigos 924, II do Código de Processo Civil.

Condeno a executada nas custas judiciais.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47949 Nr: 1733-70.2009.811.0109

 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: CARMELITA BRIANA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de veículos, via Sistema RENAJUD requeridos à fl. 101. 

Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, 

valendo como termo o próprio extrato. Expeça-se, neste caso, mandado 

de penhora.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora.

 Após, volte concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 13 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62906 Nr: 66-73.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLAÇO & COLAÇO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de veículos, via Sistema RENAJUD requeridos à fl. 101. 

Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, 

valendo como termo o próprio extrato. Expeça-se, neste caso, mandado 

de penhora.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora.

 Após, volte concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 13 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 39/2018

A MMª. Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Matupá, Estado 

de Mato Grosso, Dra. SUELEN BARIZON, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o Ofício Circular 239/2018 que encaminha a decisão 

proferida no TCC n. 01/2015, no qual determinou a conclusão dos 

processos referentes à Recomendação n. 15 do Conselho Nacional de 

Justiça, bem como determinou a inserção dos dados no Portal de 

Magistratura.

 RESOLVE:

Art. 01 – DESIGNAR o período de 17 de agosto de 2018 a 24 de agosto de 

2018, com possibilidade de prorrogação por igual período, para a 

CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA nos processos judiciais que tenham como 

vítimas crianças e/ou adolescentes, para prolatação de decisão de mérito;

Art. 02 – NOMEAR a servidora Priscielem da Silva Rodrigues, Assistente 

de Gabinete I, para secretariar os trabalhos correcionais;

Art. 04 – DETERMINAR à Senhora Gestora da Escrivania que diligencie 

para que todos os processos em andamento, que tenham como vítima 

criança e adolescente, estejam na Escrivania no início dos trabalhos da 

correição, solicitando os que se encontram com carga aos advogados, 

peritos, Ministério Público e outros (art. 24 e 25 da CNGC/MT);

Art. 05 – CONVIDAR os senhores serventuários, advogados, membros do 

Ministério Público, partes e o público em geral para acompanhar os 
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trabalhos da Correição, oportunidade em que serão resolvidas todas as 

reclamações e sugestões que forem apresentadas;

 Art. 06 – INFORMAR que durante os trabalhos da correição, todos os 

processos serão examinados, sem prejuízo do normal funcionamento da 

Vara, já que não ocorrerá qualquer tipo de interrupção ou suspensão do 

expediente, salvo por motivo de força maior e de interesse da justiça.

 Art. 07 – Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se e cumpra-se, 

remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, ao 

representante do Ministério Público, ao Presidente da Subseção da OAB, 

afixando-se uma cópia no átrio do Fórum, na porta da escrivania e do 

Gabinete, para conhecimento do público em geral.

 Matupá (MT), 17 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53257 Nr: 8789-14.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉVISON CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 53257

Processo nº 8789-14.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Execução da Pena – Execução Criminal

Autor(es): Ministério Público Estadual

Reeducando: Clévison Cardoso da Silva

Vistos.

Ante a instauração da Medida Cautelar, sob o código 67781, nº 

1476-58.2017.811.0111, DETERMINO a suspensão dos presentes autos 

até o término de referida medida.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 17 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50092 Nr: 1565-91.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marionaldo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Código nº 50092

Processo nº 1565-91.2011.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Marinaldo Pereira da Silva

Vistos.

Considerando a inércia do advogado nomeado (fls.120), REVOGO a 

nomeação feita ao Dr. Fladson Chiquitin e NOMEIO como defensor dativo 

do acusado o advogado Igor Neves de Carvalho, que deverá ser intimado 

nos termos da decisão de fls. 114-115.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52863 Nr: 999-74.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO NEVES, FRANK PEREIRA 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Código nº52863Processo nº 999-74.2013.811.0111.Classe – 

Assunto:Ação Penal – Procedimento OrdinárioAutor(es):Ministério Público 

EstadualRéus:Gilberto Neves e Frank Pereira FernandesVistos. (...) É o 

sucinto relatório. Fundamento e decido.a) Quanto ao acusado Gilberto 

Neves;Considerando que o réu Gilberto Neves se encontra em lugar 

incerto e não sabido, bem como para que o feito possa ter regular 

prosseguimento, DESMEMBREM-SE os autos em relação ao mencionado 

acusado, nos termos do art. 80, do Código de Processo Penal.No mais, 

determino a suspensão do processo, bem como do curso do prazo 

prescricional na forma do art. 366 do CPP, uma vez que o acusado, 

apesar de devidamente citado via edital, não compareceu nem constituiu 

advogado. Os autos deverão permanecer no arquivo provisório pelo prazo 

prescricional ou até o comparecimento do acusado.Sem prejuízo da 

determinação anterior, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação acerca da possibilidade do reconhecimento do instituto da 

prescrição virtual.b) Quanto ao acusado Frank Pereira 

Fernandes;Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que 

dos autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 17h30min.INTIME-SE o acusado para comparecer à 

audiência mencionada, a fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a 

Defesa.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas 

na resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Intimem-se. Expeça-se o necessário.CUMPRA-SE.Matupá/MT, 17 

de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53082 Nr: 1205-88.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 53082

Processo nº 1205-88.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Acusada: Maria Furtak

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 315, REVOGO a nomeação feita a Dra. 

Angelita Kemper e NOMEIO como defensor dativo da acusada o advogado 

Marcus Augusto Giraldi Macedo, que deverá ser intimado nos termos da 

decisão de fls. 308.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 17 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52982 Nr: 1109-73.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA MIASAKI HAYASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:

 Código nº 52982.
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Processo nº 1109-73.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Cecilia Miasaki Hayashi.

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Dada à impossibilidade de cumprimento da decisão anterior no prazo 

estabelecido (fl. 114), visto que o atendimento presencial da parte 

requerente estava previsto para o data de 27 de abril, concedo novo 

prazo de 05 dias para que autora apresente o comprovante da negativa 

do requerimento administrativo ou, se for o caso, a decisão concessiva do 

benefício, sob pena de extinção do feito do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, façam-me os conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53369 Nr: 1473-45.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILIO AFONSO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404/O

 Código nº 53369

Processo nº 1473-45.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

 Acusado: Adilio Afonso Nunes

Vistos.

Inobstante o requerimento de fls.83, INTIME-SE o acusado para que 

comprove/justifique o cumprimento das condições impostas quando da 

aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, sob pena 

de revogação da benesse.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50323 Nr: 184-14.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN REIS NERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Código nº 50323

Processo nº 184-14.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

 Acusado: Jonathan Reis Neri

Vistos.

Inobstante o requerimento de fls.61, INTIME-SE o acusado para que 

comprove/justifique o cumprimento das condições impostas quando da 

aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, sob pena 

de revogação da benesse.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50035 Nr: 1508-73.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Código nº 50035

Processo nº 1508-73.2011.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

 Acusado: Flavio dos Santos

Vistos.

Inobstante o requerimento de fls.91, INTIME-SE o acusado para que 

comprove/justifique o cumprimento das condições impostas quando da 

aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, sob pena 

de revogação da benesse.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55092 Nr: 1224-60.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDICE GONÇALVES DE ANDRADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DANTAS SOUZA - 

OAB:16143 MT, RUSSY MAIARA PESOVENTO TEIXEIRA - 

OAB:16048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 55092

Processo nº 1224-60.2014.811.0111.

Classe – Assunto: Impugnação à execução

 Impugnante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Impugnada: Valdice Golçalves de Andrade da Silva

Vistos.

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono da impugnada ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29290 Nr: 1535-95.2007.811.0111

 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: Irani do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 29290

Processo nº 1535-95.2007.811.0111.

Classe – Assunto: Impugnação à execução

 Impugnante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Impugnada: Irani do Nascimento

Vistos.

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono da impugnada ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31307 Nr: 328-90.2009.811.0111

 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: LEOCÁDIA ZANVISLAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31307.

Processo nº 328-90.2009.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária.

 Requerente: Leocádia Zanvislak

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Considerando a informação de fl. 145, a qual noticia a cessação da 

aposentadoria em razão do falecimento da parte autora em 14.01.2013, 

bem como considerando que não houve habilitação de herdeiros nos 

autos e, que a retirada/transferências dos valores vinculados no 

processo foram após referida data, INTIME-SE o advogado Alexsandro 

Manhaguanha, para que, no prazo de 10 (dez) dias comprove a 

transferência dos valores aos herdeiros/sucessores da parte autora.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76530 Nr: 2222-86.2018.811.0111

 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: PMSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Não 

detectados os requisitos legais previstos no art. 303, “caput”, do Código 

de Processo Civil.4 – OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca 

da parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 – Pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda.6 – Portanto, NOMEIO como perito o (a) 

Dr(a) Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, médico atuante nesta 

Comarca, devendo a Sra. Gestora proceder ao contato com o perito 

nomeado, bem como o agendamento da perícia.7 - Após a perícia 

agendada, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05 dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31183 Nr: 212-84.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO PEDRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31183

Processo nº 212-84.2009.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Roberto Pedro de Oliveira

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Vistos.

Considerando as informações de fls. 156, INTIME-SE a parte exequente 

para informar a conta bancária para transferência dos valores vinculados 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s) para transferência dos referidos valores 

vinculados.

Cumprido o acima exposto, em nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66052 Nr: 502-21.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei de Jesus Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404/O

 Autos nº 502-21.2017.811.0111.

Código Apolo 66052.

Vistos.

Ante o teor do ofício de Ref. 128 e, considerando que o acusado vem 

cumprindo regularmente as demais condições impostas pelo Juízo quando 

da concessão de sua liberdade provisória, DETERMINO a intimação de 

VANDERLEI DE JESUS RODRIGUES para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente justificativa acerca da violação do monitoramento eletrônico, 

deixando-o ciente de que o descumprimento/violação/rompimento do 

dispositivo eletrônico, importará em motivo para a decretação de sua 

prisão preventiva.

Após, com o aporte das informações ou, decorrido o prazo sem 

manifestação do denunciado, volvam-me conclusos os autos para análise 

da cota ministerial de Ref. 133.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Matupá/MT, 17 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51826 Nr: 1723-15.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FERRAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 51864

Processo nº 12-38.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Sandro Bezerra de Lima

 Vistos.

1) Analisando os autos verifica-se que foi nomeado advogado apenas 

para a fase de instrução, sendo assim, NOMEIO como defensor dativo do 

acusado Sandro Bezerra de Lima o advogado Nilson Allan R. Portela, 

devendo apresentar contrarrazões no prazo legal.

Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

3) Cumpridas as determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 
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Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos 

cumprimentos, conforme disposto no art. 601 do Código de Processo 

Penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33635 Nr: 946-98.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SORGATO, INÉSIO SORGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT, 

IGOR NEVES DE CARVALHO - OAB:14432

 Código nº 33635.

Processo nº 946-98.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor: Ministério Público

Acusado: Ricardo Sorgato e Inésio Sorgato

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição retro, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 

Agassis Favone de Queiroz e NOMEIO como defensor dativo do acusado 

INÉSIO SORGATO o advogado Igor Neves de Carvalho que deverá ser 

intimado nos termos da decisão de fl. 459.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30047 Nr: 504-06.2008.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Camelo Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 30047

Processo nº 504-06.2008.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Francisco Camelo Fidelis

Vistos.

01) Ante o teor da manifestação de fls. 173, REVOGO a nomeação feita a 

Dra. Angelita Kemper e NOMEIO como defensor dativo do acusado o 

advogado Marcus Augusto Giraldi Macedo, devendo apresentar razões 

recursais no prazo legal.

Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 02) INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

03) EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor da Defensora Dativa, qual 

seja, Dra. Angelita Kemper, com o valor total e corrigido dos honorários 

que lhes são devidos (05 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.

04) Dê-se vista ao Ministério Público para que ofereça contrarrazões no 

prazo legal.

05) Cumpridas as determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos 

cumprimentos, conforme disposto no art. 601 do Código de Processo 

Penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58545 Nr: 1403-57.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA SABINA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 58545.

Processo nº 1403-57.2015.811.0111.

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada à Ref.54.

No mais, considerando o teor da petição de Ref. 63, OFICIE-SE COM 

URGÊNCIA o INSS para que seja IMEDIATAMENTE implantado o benefício 

concedido à parte autora, conforme o teor da sentença de Ref.54, sob 

pena de responsabilização penal pelo crime de desobediência (art. 330 do 

CP).

No mais, intime-se a parte requerente para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 17 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51944 Nr: 92-02.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEIDE BAGGIO MATIELLO, IVANEIDE 

BAGGIO MATIELLO E CIA LTDA, DEIVIS BRUNO MATIELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE EDUARDO BRAVO - 

OAB:PR/61.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9424/O, IGOR NEVES DE CARVALHO - OAB:14432

 Processo nº 92-02.2013.811.0111 (Código 51944)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Pneulink Importação e Comércio de Pneus Ltda

Executados: Ivaneide Baggio Matiello e Cia Ltda e Outros

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Pneulink 

Importação e Comércio de Pneus Ltda, em face de Ivaneide Baggio 

Matiello, Ivaneide Baggio Matiello e Cia Ltda e Deivis Bruno Matiello, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (fls.60/61)

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a suspensão do processo até o seu cumprimento integral.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO SUSPENSO o processo até o 

cumprimento integral da composição, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Arquivem-se os autos no arquivo provisório sem baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá (MT), 14 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76676 Nr: 2315-49.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA DE SOUZA LÚCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 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/intimação, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75908 Nr: 1884-15.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON APARECIDO NOBRE DE MELLO

 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/intimação, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75279 Nr: 1584-53.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RZMSHOP Confecções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI SANDRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR AUGUSTO SARTORI - 

OAB:69614

 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/intimação, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70241 Nr: 2819-89.2017.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 

CONSTRUTORA TURATTI, Cristiano José Turatti, EDGO TURRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/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/intimação, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69915 Nr: 2675-18.2017.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU VENDELINO KAPPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-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/intimação, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67123 Nr: 1084-21.2017.811.0111

 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): C. C. Stafuzza - ME (SAFRA SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS), CECILIA CLAUDINEIA STAFUZZA, José Luiz Martins 

Fidelis, CACIO JOSÉ BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 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/intimação, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62024 Nr: 1010-98.2016.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELO HORIZONTE CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4.238-B/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/intimação, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75042 Nr: 1478-91.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE SOUZA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 1478-91.2018.811.0111.

Código Apolo nº 75042.

Vistos.

 1) Tendo em vista que os argumentos trazidos pela Defesa do acusado 

ALEX DE SOUZA BUENO, confundem-se com o mérito, postergo a sua 

análise para ocasião da sentença.

2) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 13h.

3) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

4) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 17 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76773 Nr: 2379-59.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DA SILVA COLMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 
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OAB:7236/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 das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31315 Nr: 336-67.2009.811.0111

 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: ALMERINDO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 Código nº 31315.

Processo nº 336-67.2009.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Requerente: Almerindo Alves Pereira

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor, bem como os 

competentes alvarás.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais houve a devida expedição dos alvarás e 

transferência dos valores vinculados (fls. 138-139).

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo executivo, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32126 Nr: 1140-35.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA SCHAFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32126.

Processo nº 1140-35.2009.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Requerente: Eva Maria Schaffer.

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor, bem como os 

competentes alvarás.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, houve a devida expedição dos alvarás 

e transferência dos valores vinculados nos autos (fls. 181-182).

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo executivo, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30323 Nr: 776-97.2008.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elizete Brito do Nascimento, JNDA, JNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30323.

Processo nº 776-97.2008.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Elizete Brito do Nascimento Almeida

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, analisando os autos verifico que o pedido de fls. 164-178 

foi analisado, conforme decisão de fl. 155.

Por esta razão, resta prejudicada a análise da exceção de 

pré-executividade protocolada em 18.06.2018, tendo em vista que o 

pedido perdeu o seu objeto.

No mais, atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à 

expedição do(s) competente(s) alvará(s) para transferência dos valores 

vinculados nos autos.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52400 Nr: 549-34.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52400.

Processo nº 549-34.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Soares de Oliveira

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, consigno que a advogada Fabiana Lemos Melo possui 

procuração com poderes para receber e dar quitação, sendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 669 de 788



desnecessária a apresentação do contrato de honorários advocatícios, 

razão pela qual determino a desconsideração da certidão de fl. 152.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33688 Nr: 999-79.2010.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO LUIZ SHAFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33688.

Processo nº 999-79.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Flavio Luiz Shaffer

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado concordou com 

os cálculos apresentados pela exequente (fl.175-verso).

Dessa forma, inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela 

exequente.

INTIME-SE a parte autora para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s) para transferência dos referidos valores 

vinculados.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32451 Nr: 1475-54.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES DALBEM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32451.

Processo nº 1475-54.2009.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Marines Dalbem da Silva.

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, INTIME-SE a parte exequente para informar a conta 

bancária para transferência dos valores vinculados nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s) para transferência dos referidos valores 

vinculados.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53285 Nr: 1393-81.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O

 Código nº 53285.

Processo nº 1393-81.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor: Ministério Público

Acusado: Saulo Leite da Silva

Vistos.

DESIGNO o dia 23 de outubro de 2018, às 16h30 para continuação da 

instrução processual, oportunidade em que será inquirida a testemunha 

WANESSA BATISTA DA SILVA, bem como a vítima MARIA ROSELI DA 

SILVA, devendo ser intimadas nos endereços indicados em cota 

ministerial à fl.119.

Outrossim, considerando que a ausência do acusado era temporária 

(fl.105), expeça-se novo mandado com a finalidade de intimação do réu 

para comparecer a audiência acima designada a fim de ter interrogado.

No mais, HOMOLOGO a desistência da testemunha Ewerton Junior Batista 

da Silva, conforme requerido pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57607 Nr: 1002-58.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Bezerra de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO HENRIQUE PEREIRA 

SOUSA - OAB:20338/O

 Vistos. Tendo em vista a certidão de ref. 48, bem como a manifestação 

ministerial, intime-se a defesa para que comprove a internação do 

reeducando no prazo de 10 dias. Após venham os autos conclusos para 

a redesignação imediata da audiência admonitória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52030 Nr: 178-70.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIDIEL ROCHA JOAQUIM, THIAGO PEREIRA 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 Código nº 52030.

Processo nº 178-70.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor(es): Ministério Público

Denunciados: Abidiel Rocha Joaquim e Thiago Pereira Mendes

Vistos.

Processo em ordem.

Cumpra-se integralmente a sentença de fls. 173-179.

Após, estando cumpridas as determinações constantes nos autos e, 

inexistindo requerimentos, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

Matupá/MT, 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26458 Nr: 45-09.2005.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elci Arnaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2006/281 (Código 26458)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executadas: Elci Arnaldo da Silva

Vistos.

Renove-se a capa dos autos, objetivando melhor manuseio.

Defiro o requerimento formulado pelo exequente (f.120).

Penhore-se e avalie-se o bem indicado.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo de 

avaliação.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52030 Nr: 178-70.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIDIEL ROCHA JOAQUIM, THIAGO PEREIRA 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 Vistos em correição.

CONSIDERANDO que o presente feito demanda estudo minucioso sobre a 

matéria em litígio, DETERMINO que os autos permaneçam em gabinete para 

os feitos que farão parte do rol do plano de sentença/decisão, com prazo 

de 120 (cento e vinte) dias para decidi-los, nos termos do artigo 21, inciso 

V da CNGC.

COMUNIQUE-SE, mensalmente, a Corregedoria-Geral de Justiça sobre o 

cumprimento do plano de trabalho, indicando os processos decididos, na 

forma do artigo 23, §2º da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67056 Nr: 1035-77.2017.811.0111

 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): MADEIREIRA PEKIM INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA, PEDRO ANTONIO WERLANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1035-77.2017.811.0111 (Código 67056)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: SICREDI

Executado: Madereira Pekim Indústria e Comércio de Madeiras e Outros

Vistos em correição.

A petição servindo como termo de acordo possui data para pagamento do 

débito para 17.11.2017 e sua formalização datada em 13.11.2017, porém 

protocolada somente em 1º de março de 2018.

Assim, considerando o decurso do prazo para pagamento do acordo, 

intime-se a parte exequente para adequar o pedido nos termos do artigo 

924 do CPC.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 15 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58126 Nr: 1207-87.2015.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1207-87.2015.811.0111 (Código 58126)

Classe – Assunto: Guarda

Requerente: Maria Cacilda Alves Machado

Requerido: Luiz Carlos Nunes

Vistos.

1) Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.24), NOMEIO em 

substituição o causídico Dr. IVAINE MOLINA JUNIOR para patrocinar o 

interesse da requerente, atribuindo-lhe os honorários advocatícios outrora 

arbitrados (ref.01).

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

2) Reduzo proporcionalmente o valor dos honorários arbitrados em favor 

da advogada Dra. Melissa Sarzi Sartori Azevedo para o correspondente a 

2 URH, considerando a sua atuação técnica - orientação da parte, 

elaboração da peça inicial e acompanhamento processual.

3) Cumpra-se a determinação judicial pretérita de ref.20.

4) Após, conclusos para deliberação.

Às providências, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75247 Nr: 1572-39.2018.811.0111

 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: Edemar Luiz Bonkewich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PESSATO, CLAUDINEY PESSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1572-39.2018.811.0111 (Código 75247)

Classe – Assunto: Manutenção de Posse

Requerente: Edemar Luiz Bonkewich

Requeridos: Claudiney Pessato e Valdir Pessato
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Vistos.

Considerando que os documentos que instruem a inicial não comprovam 

posse com a segurança e robustez necessárias para o deferimento da 

liminar "inaudita altera pars", nos exatos termos artigo 1.196 da CNGC, 

designo audiência de justificação prévia para o dia 25 de setembro de 

2018, às 17h30min.

Nos termos do artigo 562 do CPC, CITEM-SE os requeridos para 

comparecerem à audiência, em que poderão intervir desde que o faça por 

intermédio de advogado constituído.

O prazo para a apresentação da contestação contar-se-á a partir da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar, nos exatos 

termos do artigo 564, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Intime-se o requerente para arrolar as testemunhas a serem inquiridas, 

promovendo a comunicação e intimação do dia, hora e local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455 

do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71121 Nr: 3200-97.2017.811.0111

 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: Paulo César Donin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3200-97.2017.811.0111 (Código 71121)

Classe – Assunto: Homologação

Requerente: Paulo César Donim

Requerido: Banco Rodobens S.A.

Vistos.

Recebo a inicial, eis que preenchidos os pressupostos processuais 

(art.319, CPC).

Designe-se audiência de conciliação em data a ser estipulada conforme a 

pauta da conciliadora.

 Após a designação, cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 dias, nos termos do § 8º do art. 334 do CPC. O réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a 

audiência de conciliação (CPC, art. 335, I e II).

Intimem-se as partes para comparecerem à solenidade.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68116 Nr: 1676-65.2017.811.0111

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1676-65.2017.811.0111 (Código 68116)

Classe – Assunto: Cobrança

Requerente: Banco Bradesco S.A.

Requerido: Carlos Augusto Leandro

Vistos.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção por abandono.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61111 Nr: 618-61.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 618-61.2016.811.0111 (Código 61111)

Classe – Assunto: Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c. 

Partilha de Bens

Requerente: Vanuza Conceição da Silva

Requerido: Antônio Marcos Pereira

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58122 Nr: 1205-20.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINELDA RIOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIO HENRIQUE PICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:16500-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diomar Rezzieri - 

OAB:MT0010601O, Indiara Gabbiatti - OAB:MT0017939O

 Processo nº 1205-20.2015.811.0111 (Código 58122)

Classe – Assunto: Indenização

Requerente: Reginelda Rios Fernandes

Requerido: Aurio Henrique Picoli

Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materias, Morais c/c Lucros 

Cessantes e Alimentos proposta por REGINELDA RIOS FERNANDES em 

face de AURIO HENRIQUE PICOLI, ambos qualificados nos autos.

Citado, o requerido apresentou contestação, alegando ausência de culpa 

grave ou dolo, eis que ficou constatado pelo inquérito policial que foi a 

vítima quem deu causa ao acidente. Postulou, outrossim, pela 

improcedência dos pedidos.

Instado, o requerente impugnou “in totum” a contestação e requereu o 

prosseguimento do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Decido.

O processo tramita de forma escorreita, não havendo irregularidades a 

serem sanadas.

 A controvérsia reside na comprovação da existência de culpa grave ou 

dolo da parte requerida no cometimento do dano.

Intimem-se as partes para manifestarem se têm interesse na produção de 

outras provas, indicando-as justificadamente, sob pena de indeferimento.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61613 Nr: 844-66.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 844-66.2016.811.0111 (Código 61613)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Jaime Ferreira da Silva

Vistos.

INDEFIRO o pedido formulado pela parte requerente (ref.40), eis que é 

atribuição das partes instruir os autos com os documentos indispensáveis 

à propositura da demanda.

Assim, intime-se novamente a parte requerente para que diligencie a 

respeito do falecimento noticiado do requerido Jaime Ferreira da Silva.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76153 Nr: 3289-93.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDM, RMZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:6972

 Processo nº 3289-93.2012.811.0111 (Código 76153)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

 Exequente:Rafaela Martins Zaura

 Executado: Marcelo Zaura

Vistos.

RECEBO os autos no estado em que se encontram.

Iintime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76162 Nr: 2012-35.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR LASARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:SP/205.961

 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/busca 

e apreensão, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76134 Nr: 1997-66.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAILON RODRIGUES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 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/busca 

e apreensão, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75958 Nr: 1916-20.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/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/busca 

e apreensão, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63332 Nr: 1756-63.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CUSTÓDIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 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/busca 

e apreensão, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68047 Nr: 1624-69.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUCI ARLETE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 Autos nº 1624-69.2017.811.0111 (Código 68047)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Cleuci Arlete Moraes

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de Cleuci Arlete Moraes, 

qualificados nos autos.

Citada, a parte requerida apresentou contestação e alegou que a área 

indicada no auto de infração não lhe pertence, razão pela qual não pode 

ser responsabilizada por dano que não cometeu.

Em simples petição, a requerida juntou fotocópia do Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) e do Contrato de Concessão de Uso firmado com o INCRA, 

objetivando comprovar que a área indicada no auto de infração não lhe 

pertence.

Instado, o Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado da lide ou, 
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não sendo o caso, pela produção de prova pericial e testemunhal.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

O processo tramita de forma escorreita, não havendo irregularidades a 

serem sanadas.

 A controvérsia reside sobre a propriedade da área indicada no auto de 

infração, a qual a requerida alega não lhe pertencer, pois as coordenadas 

são distintas da sua área, consoante comprovante do requerimento do 

CAR.

Indefiro o pedido formulado nos itens “a” da cota ministerial, eis que o 

Cadastro Ambiental Rural já foi apresentado pela própria requerida.

Defiro, outrossim, a produção de prova testemunhal para oitiva do rol 

apresentado pelo Ministério Público.

Intime-se a parte requerida para indicar quais provas pretende produzir, 

justificando-as e, se requerer prova testemunhal, para que apresente o 

rol.

Postergo a análise do pedido de realização de prova pericial para depois 

da audiência de instrução.

 Após, conclusos para designação da audiência.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76516 Nr: 2213-27.2018.811.0111

 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): MARINETE VITORINO CAMPESTRINI, Edison 

Luis Cardozo, JANDERSON SIQUIERI GOMES

 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): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76515 Nr: 2212-42.2018.811.0111

 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): MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS - ME, 

MARCOS DA SILVA ANDRELEVICIUS

 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): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76402 Nr: 2142-25.2018.811.0111

 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): ORLANDO MUNIZ DE SOUZA, ANTONIO 

ALVES DA SILVA

 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): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76401 Nr: 2141-40.2018.811.0111

 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): ORLANDO MUNIZ DE SOUZA, Anderson 

Driessen Granemann

 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): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69559 Nr: 2500-24.2017.811.0111

 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): Anderson Driessen Granemann, FABIANO 

MAITELLI GALVÃO, Denize Lemos Granemann

 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): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55768 Nr: 57-71.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Pommer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELO HORIZONTE CONFECÇÕES LTDA ME, 

Antonio Pereira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VANDERLEI POMMER 

SENN - OAB:14810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 57-71.2015.811.0111 (Código 55768)

Classe – Assunto: Execução por Título Extrajudicial

Requerente: Leonildo Pommer

Requerida: Antônio Pereira Sobrinho

Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento efetivo ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção por 

abandono.

Após, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61389 Nr: 742-44.2016.811.0111

 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): JONAS DE SOUSA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61172 Nr: 648-96.2016.811.0111

 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): BEZERRA DOS SANTOS E CIA LTDA ME, 

ORÉLIO BEZERRA DOS SANTOS, Meire Rodrigues de Freitas dos Santos, 

FABIANO BEZERRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 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): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61171 Nr: 647-14.2016.811.0111

 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): DOUGLAS RIVELINO ZANOLLI DOS SANTOS - 

ME, DOUGLAS RIVELINO ZANOLLI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 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): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61146 Nr: 640-22.2016.811.0111

 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): DOUGLAS RIVELINO ZANOLLI DOS SANTOS - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 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): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60667 Nr: 446-22.2016.811.0111

 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): HAILTON PEDRINHO ZEILINGER - ME, Hailton 

Pedrinho Zeilinger, VIVIANE MAIZA ROHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 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 das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66924 Nr: 958-68.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selvino Ulmer, Maria Beatris Ulmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. B. F. INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZA GERLACH 

GERUALDO - OAB:OAB-17.290, MARCELA REIS FRIZON - OAB:20221/O, 

MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE os embargos de terceiro ajuizados por 

SELVINO ULMER e MARIA BEATRIS ULMER, livrando o bem constrito da 

ação de execução (Cód.59393), em apenso, e determino a baixa da 

constrição de penhora/averbação premonitória do título de registro da 

matrícula n.5.047 e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte embargada em custas e despesas 

processuais, bem como em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, traslade-se 

cópia da presente sentença aos autos da execução n.º 

1811-48.2015.811.0111 (Cód.59393), em apenso, arquivando-se estes 

autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 17 de agosto 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72450 Nr: 206-62.2018.811.0111

 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, 

DHEMES LOPES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:, IGOR NEVES DE CARVALHO - OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 206-62.2018.811.0111 (Código 72450)

Classe – Assunto: Internação Compulsória

Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido: Dhemes Lopes Silva e Município de Matupá (MT)

Vistos.

Certifique-se sobre a intimação do curador especial nomeado (Dr. Igor 

Neves de Carvalho) em favor da requerida, bem como o decurso do prazo 

para contestar.

Sem prejuízo, determino que a equipe multidisciplinar do Juízo realize 

estudo psicossocial na residência da requerida Dhemes Lopes Silva, com 

remessa de laudo circunstanciado.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60311 Nr: 323-24.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Madeiras Barelas Ltda, Sirlei 

Sbardelotto, JOÃO SBARDELOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CATERPILLAR BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pelos 

requerentes INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS BARELAS LTDA, 

representada por SIRLEI SBARDELOTTO e JOÃO SBARDELOTTO e, 

EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerente ao 

pagamento custas e despesas processuais, bem como em honorários de 

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 
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atribuído à causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 16 de agosto de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56286 Nr: 331-35.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGM, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 331-35.2015.0111 (Código 56286)

Classe – Assunto: Guarda

Requerente: Airton Minatti e Maria Gessi Minatti

Requerida: Samira Minatti

Vistos.

Tendo em vista o transcurso de quase três ano desde o último andamento 

processual, determino que se cumpra COM URGÊNCIA:

1) NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar do Juízo para que realize estudo 

psicossocial na residência dos requerentes visando aferir o atual contexto 

familiar e social em que a criança está inserida, mediante remessa de 

relatório circunstanciado;

2) INTIME-SE a parte requerente para incluir no polo passivo da demanda o 

genitor da menor, Sr. Robson Dias dos Santos, indicando seu endereço 

para citação.

3) CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo da requerida SAMIRA MINATTI para 

apresentar resposta.

4) Com o laudo do estudo, dê-se vistas ao Ministério Público.

5) Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55670 Nr: 18-74.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTIAGO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 

FILIAL 01

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Luis Martines

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL ZINI - OAB:16972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 18-74.2015.811.0111 (Código 55670)

Classe – Assunto: Cobrança

Requerente: Santiago Com. De Máquinas Agrícolas

Requerida: Jefferson Luis Martines

Vistos.

Tendo em vista o transcurso de quase três anos desde o último 

andamento processual, intime-se a parte requerente para manifestar se 

ainda tem interesse na demanda, indicando o endereço atualizado da parte 

requerida, sob pena de extinção por abandono.

Às providências, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66322 Nr: 673-75.2017.811.0111

 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: LAUDETE BIANCHIN TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Biazoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS VIDIGAL 

SANTOS - OAB:21105/O

 Processo nº 673-75.2017.811.0111 (Código 66322)

Classe – Assunto: Indenização

Requerente: Laudete Bianchin Tavares

Requerido: Antônio Carlos Biazoto

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materias proposta por 

LAUDETE BIANCHIN TAVARES em face de ANTÔNIO CARLOS BIAZOTO, 

ambos qualificados nos autos.

Citado, o requerido apresentou contestação, alegando ausência de culpa 

grave ou dolo, bem como que a estrada encontrava-se em péssimas 

condições, ocasionando o acidente. Postulou, outrossim, pela 

improcedência dos pedidos.

Instado, o requerente impugnou “in totum” a contestação e requereu o 

prosseguimento do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Decido.

O processo tramita de forma escorreita, não havendo irregularidades a 

serem sanadas.

 A controvérsia reside na comprovação da existência de culpa grave ou 

dolo do requerido no cometimento do dano.

Intimem-se as partes para manifestarem se pretendem produzir prova em 

audiência de instrução, indicando-as justificadamente, sob pena de 

indeferimento.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70128 Nr: 2790-39.2017.811.0111

 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: ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2790-39.2017.811.0111 (Código 70128)

Classe – Assunto: Nulidade de Ato Administrativo

Requerente: Vieira & Pizzoli Vieira Ltda ME

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação.

Registro que, em pesquisa ao site do E. Tribunal Estadual, o agravo de 

instrumento interposto foi improvido monocraticamente pelo 

Desembargador Relator.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75116 Nr: 1511-81.2018.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI TAVARES BERTINETTI - 

OAB:15045/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI TAVARES 

BERTINETTI - OAB:15045/A

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Sérgio 

Ceron Bertinetti e Mônica Picolo Bertinetti para que produza os efeitos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 676 de 788



legais e de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL que 

mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.A requerente 

Mônica Picolo Bertinetti passará a usar o nome de solteira, qual seja: 

Mônica Picolo.Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.Custas processuais pelos 

requerentes.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação 

ao Cartório de Registro Civil de Nascimento e Casamento da Comarca de 

Morro Redondo (RS), grafando nossas homenagens de estilo.Ciência ao 

Ministério Público.Realizadas as providências acima, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65975 Nr: 463-24.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:18173-O/MT

 Isto posto, com fulcro no Decreto- Lei nº. 911/69, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, razão pela qual consolido o domínio e a posse plena e exclusiva 

do veículo descrito na inicial em favor da parte requerente.Oficie-se ao 

Detran/MT para proceder a retificação no registro de propriedade.Após a 

venda do bem, deverá ser descontado o que faltou ao devedor pagar para 

adimplir o empréstimo e, havendo saldo remanescente, o que sobrar 

deverá ser devolvido à parte requerida.Com fulcro no disposto no artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO extinto o processo com julgamento do 

mérito.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), haja vista que a parte 

requerida não comprovou sua hipossuficiência financeira, razão pela qual 

indefiro o pedido de justiça gratuita, fundamentado, inclusive, no valor das 

parcelas pagas pelo requerente no contrato em análise, situação que 

indica que o requerente possui condições de arcar com as custas e 

honorários sucumbenciais, maximizada pela contratação de advogado 

particular, cujos honorários não são gratuitos.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

16 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64916 Nr: 2611-42.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2611-42.2016.811.0111 (Código 64916)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Requerido: Leandro dos Santos

Vistos.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

providência efetiva, sob pena de extinção por abandono.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67865 Nr: 1525-02.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MOACIR SCAVANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1525-02.2017.811.0111 (Código 67865)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Requerido: Elio Moacir Scavane

Vistos.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

providência efetiva, sob pena de extinção por abandono.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55514 Nr: 1526-89.2014.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM-SNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDAL-M, DPG, TDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1526-89.2014.811.0111 (Código 55514)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: SICREDI

Requerido: Darioney Prates Gomes

Vistos.

As custas processuais já foram suportadas pelo requerente e, havendo 

acordo, estabeleceram que seriam suportadas pelo executado.

No entanto, a parte requerente não executou o débito.

Quanto ao pagamento da diligência do oficial de justiça, tal despesa deve 

ser cobrada ao executado, consoante acordo homologado.

Contudo, o Oficial de Justiça designado nada postulou, estando, inclusive, 

prescrita qualquer cobrança relacionada à este valor.

Isto posto, estando os autos aptos ao arquivamento, promova-o 

imediatamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57915 Nr: 1138-55.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON HEBERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O

 Processo nº 1138-55.2015.811.0111.

Código nº 57915

Vistos.

Processo em ordem.

Tendo em vista a certidão de créditos de honorários advocatícios 

expedida à Ref. 82, INTIME-SE a advogada nomeada para retirá-la, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, cumpridas todas as determinações e inexistindo requerimentos, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58189 Nr: 1247-69.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 58189

Processo nº 1247-69.2015.811.0111

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que até o presente momento não foi 

encaminhado à Secretaria de Assistência Social deste município a 

determinação proferida em Audiência Admonitória realizada em 

10.02.2016, bem como o reeducando não comprovou a prestação 

pecuniária estipulada.

Diante disso, considerando o lapso temporal desde a audiência 

admonitória (10.02.2016), INTIME-SE o reeducando para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprove o pagamento da prestação pecuniária fixada.

No mais, OFICIE-SE à Secretaria de Assistência Social para informar, em 

caso de comparecimento voluntário do reeducando, se aquele está 

cumprindo as prestações de serviços à comunidade. Ainda, sem prejuízo, 

encaminhe cópia do termo de audiência admonitória para fins de 

direcionamento do devido serviço ao reeducando Ronaldo Araújo.

Ante o exposto, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para manifestação.

Por fim, observo que os autos estão paralisados desde 10.02.2016, 

ATENTE-SE À SECRETARIA quanto ao cumprimento das determinações 

constantes nos autos.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58148 Nr: 1220-86.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Oliveira Pina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Código nº 58148

Processo nº 1220-86.2015.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de outubro de 

2018, às 17h30min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) Sem prejuízo, tendo em vista o lapso temporal entre a data da do 

recebimento da denúncia até a presente data, ABRA-SE VISTA dos autos 

ao Ministério Público para manifestar acerca da possibilidade do 

reconhecimento do instituto da prescrição virtual.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58208 Nr: 1263-23.2015.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVRDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 1263-23.2015.811.0111

Código Apolo nº 58208.

Vistos.

Todos os atos do processo foram cumpridos e estando em perfeita ordem, 

DECLARO encerrada a instrução processual.

 ABRA-SE vista ao Ministério Público e, posteriormente, à Defesa, para 

apresentação de memoriais finais, pelo prazo de cinco (05) dias cada.

 Após tudo cumprido, venham-me CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 18 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72450 Nr: 206-62.2018.811.0111

 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, 

DHEMES LOPES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:, IGOR NEVES DE CARVALHO - OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, num juízo de ponderação de interesses, dada a urgência 

relatada nos autos e a relevância do direito invocado, feitas essas 

considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência para 

AUTORIZAR, como providência preliminar, a INTERNAÇÃO HOSPITALAR 

da requerida Dhemes Lopes Silva, submetendo-o à avaliação médica 

especializada em psiquiatria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o 

qual deverá atestar a sua sanidade mental, bem como atestar acerca da 

necessidade ou não da internação compulsória.CITE-SE e INTIME-SE o 

Município requerido para apresentar contestação no prazo legal, bem 

c o m o  p a r a  s u b m e t e r  o  r e q u e r i d o  a  t o d o s  o s 

exames/tratamento/intervenções que se fizerem necessários para 

garantia da saúde e vida da requerida.NOMEIO como curador especial da 

requerida, o causídico Dr. Igor Neves de Carvalho, que a representará 

processualmente, salvaguardando seus interesses.Tomando em conta a 

natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 06 

(seis) URH (Unidade Referencial de Honorários), de acordo com a tabela 

de honorários da OAB/MT.Intime-se o advogado nomeado curador, acerca 

da presente decisão.Cientifique-se o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72565 Nr: 255-06.2018.811.0111

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO BALBINOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON DE FREITAS NUNES, IVETE FATIMA 

ZINI PANSTEIN, GERSON ARMADA DE OLIVEIRA, VALDEMIR BATISTA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY PORTELLA DE SOUZA - 

OAB:4.296/A-OAB/MT

 Processo nº 255-06.2018.811.0111 (Código 72565)

Classe – Assunto: Interdito Proibitório

Requerente: Marcelo Balbinot

Requeridos: Edison Freitas Nunes e Outros
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Vistos em correição.

Considerando que os documentos que instruem a inicial não comprovam 

posse com a segurança e robustez necessárias para o deferimento da 

liminar "inaudita altera pars", nos exatos termos artigo 1.196 da CNGC, 

designo audiência de justificação prévia para o dia 20 de fevereiro de 

2018, às 15h30min, por ausência de vaga anterior na pauta.

Nos termos do artigo 562 do CPC, CITEM-SE os requeridos para 

comparecerem à audiência, em que poderão intervir desde que o faça por 

intermédio de advogado constituído.

O prazo para a apresentação da contestação contar-se-á a partir da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar, nos exatos 

termos do artigo 564, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Intime-se o requerente para arrolar as testemunhas a serem inquiridas, 

promovendo a comunicação e intimação do dia, hora e local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455 

do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 31 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67515 Nr: 1317-18.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Código nº 67515

Processo nº 1317-18.2017.811.0111

Vistos em correição.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 

2018, às 18h15min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 31 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 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:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, Dr(ª): MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, para que efetue o preparo da 

Carta Precatória à Comarca de Sinop/MT para cumprimento do Mandado de 

Citação dos demais executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76650 Nr: 2297-28.2018.811.0111

 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: ELIO ALCENO SCHOWANTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Donin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA 

DE CONCILIAÇÃO para o DIA 09/10/2018 ÀS 16:00 HORAS, a ser 

realizada pela Conciliadora desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74624 Nr: 1305-67.2018.811.0111

 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: Genailde Gracioli, LVGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPREV SEGURADOS E PREVIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA 

DE CONCILIAÇÃO para o DIA 09/10/2018 ÀS 15H:30MIN, a ser realizada 

pela Conciliadora desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74214 Nr: 1109-97.2018.811.0111

 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: DEOMIR JOÃO PRIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA 

DE CONCILIAÇÃO para o DIA 09/10/2018 ÀS 15:00 HORAS, a ser 

realizada pela Conciliadora desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74396 Nr: 1201-75.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimara Tânia Silvestrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO VENÂNCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA 

DE CONCILIAÇÃO para o DIA 23/10/2018 ÀS 13:00 HORAS, a ser 

realizada pela Conciliadora desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75618 Nr: 1740-41.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Aguiar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI GOMES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA 

DE CONCILIAÇÃO para o DIA 23/10/2018 ÀS 14:00 HORAS, a ser 

realizada pela Conciliadora desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75513 Nr: 1687-60.2018.811.0111

 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: VIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA 

DE CONCILIAÇÃO para o DIA 23/10/2018 ÀS 15H:30MIN, a ser realizada 

pela Conciliadora desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69130 Nr: 2263-87.2017.811.0111

 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: Janete Reis de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Araujo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA 

DE CONCILIAÇÃO para o DIA 23/10/2018 ÀS 14H:30MIN, a ser realizada 

pela Conciliadora desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69647 Nr: 2539-21.2017.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, FABIO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:23482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA 

DE CONCILIAÇÃO para o DIA 23/10/2018 ÀS 13H:30MIN, a ser realizada 

pela Conciliadora desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71121 Nr: 3200-97.2017.811.0111

 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: Paulo César Donin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA 

DE CONCILIAÇÃO para o DIA 16/10/2018 ÀS 16:00 HORAS, a ser 

realizada pela Conciliadora desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75596 Nr: 1731-79.2018.811.0111

 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: REINALDO RODRIGUES BRIZZI TRIZZI, CAROLINE 

CERVANTES DE SOUZA, JUCELIA RODRIGUES BRIZZI TRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA 

DE CONCILIAÇÃO para o DIA 16/10/2018 ÀS 16H:30MIN, a ser realizada 

pela Conciliadora desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67541 Nr: 1335-39.2017.811.0111

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE VICTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON ANTONIO SCHMITT, ANILO SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, FABIO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:OAB-MT 23482

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA 

DE CONCILIAÇÃO para o DIA 16/10/2018 ÀS 15H:30MIN, a ser realizada 

pela Conciliadora desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74809 Nr: 1386-16.2018.811.0111

 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: Wanderson Aires Feitosa de Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉZIA DA LUZ SOARES - 

OAB:20317/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA 

DE CONCILIAÇÃO para o DIA 16/10/2018 ÀS 15:00 HORAS, a ser 

realizada pela Conciliadora desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76433 Nr: 2167-38.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LEITE DE ARRRUDA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOURCOMM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo AUDIÊNCIA DE TENTATIVA 

DE CONCILIAÇÃO para o DIA 16/10/2018 ÀS 14H:30MIN, a ser realizada 

pela Conciliadora desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35534 Nr: 377-63.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA GABIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8742, Hélio Maciel da Silva - OAB:12789 A/MT, MARCELO 

FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35534

Processo nº 377-63.2011.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente: Maria Luzia Gabiatti

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 107, expeça-se novamente a 

respectiva RPV.

Após, intime-se a parte exequente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nesses autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57225 Nr: 835-41.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Francisco Benitez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Código nº 57225

Processo nº 835-41.2015.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de outubro de 

2018, às 15h10min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56743 Nr: 602-44.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLENE NEGRI DE ALMEIDA, ADRIANA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496

 Código nº 56743

Processo nº 602-44.2015.811.0111

Vistos.

01) Primeiramente, considerando que as acusadas constituíram advogado 

nos autos (ref. 17), REVOGO a nomeação feita ao Dr. Ivane Molina Júnior, 

e DETERMINO que todas as intimações e publicações sejam para o 

advogado Dr. Agassis Favoni de Queiroz.

02) Analisando a resposta apresentada pelas acusadas e tudo mais que 

dos autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

outubro de 2018, às 15h15min.

03) INTIMEM-SE as acusadas para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de serem interrogadas, bem como, INTIME-SE a Defesa.

04) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

05) Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66327 Nr: 678-97.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO JOSE GRASEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Código nº 66327

Processo nº 678-97.2017.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de outubro de 

2018, às 13h30min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67433 Nr: 1275-66.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Código nº 67433

Processo nº 1275-66.2017.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de outubro de 

2018, às 14h45min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65326 Nr: 114-21.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Código nº 65326

Processo nº 114-21.2017.811.0111

Vistos.

Ante o teor da petição de Ref. 28, REVOGO a nomeação feita ao Dr. Arlon 

de Souza Porto e NOMEIO como defensor dativo do acusado o advogado 

Ivaine Molina Júnior, que deverá ser intimado nos termos da decisão de 

ref. 16.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64646 Nr: 2461-61.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVANILDO FRANCISCO XAVIER LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20899/O

 Código nº 64646

Processo nº 2461-2016.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de outubro de 

2018, às 17h15min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72614 Nr: 280-19.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakson Gleidson dos Santos Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Código nº 72614Processo nº 280-19.2018.811.0111Vistos.1) Ante o teor 

da certidão de Ref. 10, NOMEIO como defensora dativa do acusado 

Jakson Gleidson dos Santos Viana a advogada ANDREIA FERDINANDO 

VAREA, devendo apresentar resposta à acusação.Tomando em conta a 

natureza da causa FIXO os honorários da mencionada advogada em 10 

(dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.(...).2) INTIME-SE a advogada nomeada da 

presente decisão.Cumpra-se.Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70996 Nr: 3150-71.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANELÇO ASSUNÇÃO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Código nº 70996

Processo nº 3150-71.2017.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de outubro de 

2018, às 13h.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4)Por fim, DEFIRO o requerimento da Defesa para que a Secretaria 

diligencia junto à Autoridade Policial, para a juntada das peças ausentes 

do Inquérito Policial nº 154/2017, conforme o relatório policial.

5)Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72886 Nr: 421-38.2018.811.0111
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINO DA PAZ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 72886Processo nº 421-38.2018.811.0111Vistos.1) Ante o teor 

da certidão de Ref. 09, NOMEIO como defensor dativo do acusado Dulcino 

da Paz Alves, o advogado NILSON ALLAN R. PORTELA, devendo 

apresentar no prazo legal.Tomando em conta a natureza da causa FIXO 

os honorários do mencionado advogado em 10 (dez) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT(...).2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente 

decisão.Cumpra-se.Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72884 Nr: 419-68.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN MAYCON HOCHMANN DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MORAES - 

OAB:19959/O

 Código nº 72884

Processo nº 419-68.2018.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

outubro de 2018, às 17h15min.

2) INTIME-SE o acusado para comparecer à audiência mencionada, a fim 

de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) Por fim, considerando que está faltando documentos referentes ao IP 

Nº 154/2017, DEFIRO o requerimento feito pela Defesa. Assim, 

PROCEDA-SE a juntada completa do referido Inquérito Policial, eis que 

estão ausentes peças fundamentais.

5) Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70125 Nr: 2787-84.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverton Fernando Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Código nº 70125

Processo nº 2787-84.2017.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

outubro de 2018, às 12h15min.

2) INTIME-SE o acusado para comparecer à audiência mencionada, a fim 

de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

 Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59928 Nr: 185-57.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regivaldo de Jesus Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 59928Processo nº 185-57.2016.811.0111Vistos.1) Ante o teor 

das certidões de Ref. 09 e 10, NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Regivaldo de Jesus Vieira, o advogado MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO, devendo apresentar resposta à acusação, no prazo 

legal.Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 09 (nove) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.(...)2) 

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.Cumpra-se, com 

urgência.Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59868 Nr: 159-59.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FELISARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Código nº 59868

Processo nº 159-59.2016.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

outubro de 2018, às 13h30min.

2) INTIME-SE o acusado para comparecer à audiência mencionada, a fim 

de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59740 Nr: 103-26.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HENRIQUE DOS ANJOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Código nº 59740Processo nº 103-26.2016.811.0111Vistos.1) Ante o teor 

da certidão de Ref. 19, NOMEIO como defensor dativo do acusado João 

Henrique dos Anjos Pereira, o advogado KASSIO ROBERTO PEREIRA, 

devendo apresentar resposta à acusação no prazo legal.Tomando em 

conta a natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado 

em 09 (nove) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.(...)2) INTIME-SE o advogado nomeado da 

presente decisão.Cumpra-se.Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59352 Nr: 1791-57.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Código nº 59352

Processo nº 1791-57.2015.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

outubro de 2018, às 15h30min.

2) INTIME-SE o acusado para comparecer à audiência mencionada, a fim 

de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56053 Nr: 217-96.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÃO RODRIGUES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Código nº 56053

Processo nº 217-96.2015.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 17h15min.

2) INTIME-SE o acusado para comparecer à audiência mencionada, a fim 

de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61040 Nr: 599-55.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Autos nº 599-55.2016.811.0111.

Código Apolo nº 61040

Vistos.

DEFIRO o pedido do Ministério Público (Ref. 54), na forma requerida.

Para tanto, expeça-se Carta Precatória para os endereços informados à 

Ref. 54, com a finalidade da inquirição das testemunhas Talisson Jorge 

Alves da Silva e Jean da Silva Batista de Lima.

No mais, sem prejuízo, DESIGNO audiência em continuação da instrução e 

julgamento para o dia 23 de outubro de 2018, às 17h, para oitiva da 

testemunha Jean da Silva Batista de Lima, devendo ser intimada no 

endereço: Estrada Linha 5, Gleba União, Lote 498, Zona Rural, desta 

Comarca.

Por fim, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para informar se tem 

interesse na oitiva da testemunha Carla Alessandra Ponte Domingues.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61528 Nr: 804-84.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 804-84.2016.811.0111.

Código Apolo nº 61528

Vistos.

Assiste razão ao advogado nomeado, razão pela qual RETIFICO a decisão 

de ref. 12 no pertinente ao valor dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, readequando-os para o equivalente à 09 (nove) 

URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.

No mais, INTIME-SE o advogado nomeado para apresentar resposta à 

acusação no prazo legal.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61733 Nr: 892-25.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelcio Vieira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 61733

Processo nº 892-25.2016.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 
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sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

outubro de 2018, às 16h45min.

2) INTIME-SE o acusado para comparecer à audiência mencionada, a fim 

de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60080 Nr: 248-82.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA RODRIGUES SILVA, JOÃO CÉLIO DO 

NASCIMENTO GASPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Código nº 60080Processo nº 248-82.2016.811.0111Vistos.1) Ante o teor 

da certidão de Ref. 29, NOMEIO como defensor dativo do acusado João 

Célio do Nascimento Gaspar, o advogado IGOR NEVES DE CARVALHO, 

devendo apresentar resposta à acusação, no prazo legal.Tomando em 

conta a natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado 

em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.(...)2) INTIME-SE o advogado nomeado da 

presente decisão.3) No mais, verifico que a acusada Tatiana Rodrigues 

Silva, devidamente citada, informou que constituiria advogado 

particular.Todavia, até a presente data não aportou aos autos resposta à 

acusação, dessa forma DETERMINO que SE INTIME a acusada para que, 

se assim desejar, constituir novo advogado ou, caso alegue não ter 

condições financeiras para tanto, seja informado de que será assistida 

por Defensor Dativo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Matupá/MT, 13 

de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60727 Nr: 464-43.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONHATHAN DIAS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Código nº 60727

Processo nº 464-43.2016.811.0111

Vistos.

Ante a exclusão do advogado anteriormente nomeado, REVOGO a 

nomeação feita ao Dr. Ruy Portella de Souza e NOMEIO em substituição, 

como defensor dativo, o advogado Arlon de Souza Porto, que deverá ser 

intimado nos termos da decisão de ref. 47.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63455 Nr: 1835-42.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ROSA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Código nº 63455

Processo nº 1835-42.2016.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

outubro de 2018, às 13h.

2) INTIME-SE o acusado para comparecer à audiência mencionada, a fim 

de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63447 Nr: 1827-65.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PEDROSA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Código nº 63447

Processo nº 1827-65.2016.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

outubro de 2018, às 13h45min.

2) INTIME-SE o acusado para comparecer à audiência mencionada, a fim 

de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62809 Nr: 1444-87.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 1444-87.2016.811.0023.

Código Apolo nº 62809

Vistos.

Considerando o declínio de competência a este Juízo, o reeducando 

Wander de Oliveira deverá cumprir, nesta Comarca, as condições fixadas 
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em audiência admonitória realizada quando da progressão de regime, para 

tanto:

1 - INTIME-SE o reeducando Wander de Oliveira para dar continuidade ao 

cumprimento das condições assumidas por este, conforme termo de 

audiência admonitória realizada no Juízo de Peixoto de Azevedo, em 

22.02.2018.

2- Outrossim, determino a atualização do cálculo de pena, para fins de 

nova progressão de regime.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76398 Nr: 2140-55.2018.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDRACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDRSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBY DE CARVALHO - 

OAB:21568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2140-55.2018.811.0111 (Código 76398)

Classe – Assunto: Divórcio Litigioso

Requerente: José de Ribamar Araujo Costa Filho

Requerida: Franciele da Rocha Salgado Costa

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a inicial não preenche integralmente 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, mormente quanto 

ao instrumento procuratório do causídico postulante em nome do 

requerente, comprovantes de residência para fins de aferição da 

competência deste Juízo, bem como o aludido requerente pugna pelo 

deferimento do benefício da justiça gratuita, contudo, sequer juntou aos 

autos declaração de hipossuficiência em seu nome.

Isto posto, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO a intimação da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar à inicial apresentando comprovantes de residência, 

instrumento procuratório, bem como declaração de hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento e extinção do feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63690 Nr: 1958-40.2016.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Código nº 63690Processo nº 1958-40.2016.811.0111Vistos.1) Ante o 

teor da certidão de Ref. 26, NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Maykson Alves da Silva, o advogado GIOVANE GOMES ARAÚJO, 

devendo apresentar defesa prévia no prazo legal.Tomando em conta a 

natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 

(dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.(...).2) INTIME-SE o advogado nomeado da 

presente decisão.Cumpra-se.Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62665 Nr: 1361-71.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 62665

Processo nº 1361-71.2016.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

outubro de 2018, às 12h15min.

2) INTIME-SE o acusado para comparecer à audiência mencionada, a fim 

de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67584 Nr: 1364-89.2017.811.0111

 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: MARCELO SOARES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Processo nº 1364-89.2017.811.0111 (Código 67584)

Classe – Assunto: Indenizatória

Requerente: Marcelo Soares de Melo

Requerido: Telefônica Brasil S.A.

Vistos.

Tendo em vista a interposição de recurso de apelação pelo requerente 

Marcelo Soares de Melo, objetivando a majoração do valor da condenação 

fixada à título de dano moral, intime-se a parte apelada para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso com as homenagens deste Juízo (artigo 1.010, §3º, CPC).

Sem prejuízo, autorizo o levantamento do numerário depositado, mediante 

expedição de alvará eletrônico para transferência de valores, com 

observância dos dados indicados. Antes, contudo, intime-se a parte 

contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso quanto à 

autorização do levantamento. Registro, ainda, que o levantamento somente 

poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para impugnação ou recurso quando à autorização do levantamento, nos 

termos do Provimento nº 68 do Conselho Nacional de Justiça. Certifique-se 

a Secretaria, portanto, quando do transcurso, antes da conclusão para 

liberação dos valores.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57622 Nr: 1013-87.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 686 de 788



 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1013-87.2015.811.0111 (Código 57622)

Classe – Assunto: Cobrança

Requerente: HSBC Finance Brasil S.A.

Requerido: Juarez Lopes de Oliveira

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão retro, e o trancurso de mais de dois 

anos desde a juntada do referido documento, intime-se a parte requerente 

para dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por abandono.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-09.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 

(REQUERIDO)

IVAINE MOLINA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AIRTON VITOR DUTEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 1000049-09.2017.8.11.0111. 

REQUERENTE: GENECI PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ASSOCIAÇÃO DE 

PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, AIRTON VITOR DUTEL 

Vistos. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para dia 31 de 

outubro de 2018, às 12h15min, ressalvando às partes que deverão 

comparecerem ao ato processual designado, advertindo-as de que o não 

comparecimento do autor implica na extinção do processo sem julgamento 

do mérito e a ausência injustificada da ré implicará em reputar-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, 

ambos da Lei nº 9.099/95, respectivamente. Registre-se que, nos termos 

do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Após, 

aguarde a realização da audiência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Suelen Barizon Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 37/2018/DF

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RICARDO NICOLINO DE CASTRO, 

MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOBRES, 

ESTADO DE MATO GROSSO, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC

 Considerando o usufruto de férias regulamentares da servidora Mairce 

Silva Zark, Matricula 11930, Distribuidora e Contadora Judicial deste Juízo, 

relativo ao exercício de 2018, agendado no Sistema de Gestão de 

Pessoas para o período de 21/08/2018 a 30/08/2018.

 RESOLVE:

 I – DESIGNAR o servidor Antonio Rodrigues dos Santos, técnico judiciário 

efetivo, matricula 4250, para exercer as funções de Distribuidor e 

Contador Judicial Substituto, durante as férias da titular, no período de 

21/08/2018 a 30/08/2018.

 II – Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Publique-se. Cumpra-se.

Nobres, 17 de agosto de 2018.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E DATA DE APLICAÇÃO DE PROVAS - 

Torna Publico a relação das inscrições deferida para o Processo Seletivo 

para Estágio Curricular Remunerado formação de cadastro de reserva 

para estudantes de nível médio e Nível Superior da Comarca de Nobres – 

MT.

 * O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72911 Nr: 2002-40.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL-Indústria e Com. de Calc. e Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caroline Locatelli, Sidnei Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora a efetuar o preparo das cartas 

precatórias a serem expedidas, juntado os comprovantes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68805 Nr: 328-27.2018.811.0030

 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 Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina Tayar 

Tepedino, Murilo Almeida Gimenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanilton Barbosa Mello, Ranulfo Lopes de 

Andrade, Murilo Almeida Gimenes, Camilla Tayar Pierri Tepedino, Mauricio 

Santos, Manoel Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Amaral Amorim - 

OAB:216241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ricardo Costa 

Marques Corbelino - OAB:5846, RICARDO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:10446/O, Romulo Oliveira Corbelino - OAB:19007, VINICIUS DE 

ALMEIDA E SILVA - OAB:21286/O

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada à Ref: 56, bem como manifestar acerca da petição de Ref: 57 

e impugnação ao valor da causa de Ref: 58, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49744 Nr: 900-85.2015.811.0030

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Darc Dias de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Darcy Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:9178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de inventário pelo rito de arrolamento c/c pedido de alvará judicial 
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para saque de valores com tutela antecipada, proposta por Ana Darc Dias 

de Carvalho, haja visa o falecimento de Darcy Alves de Carvalho.

 Aduz a inicial que a Sra. Ana Darc é filha do de cujus e que esse deixou 

mais dois filhos, todos maiores e capazes, bem como bens a serem 

inventariados. Apresentou plano de partilha, bem como pugnou pela 

expedição de alvará judicial para levantamento de valores.

 A inicial foi recebida, à ref.3.

Primeiras declarações, à ref.10, oportunidade em que foi requerida a 

expedição de alvará judicial para transferir um veículo, bem como para 

levantamento de valores existentes em conta bancária no Banco do Brasil.

À ref. 14 foi juntado ao processo certidão negativa Estadual em nome do 

de cujus.

 Ofício do Banco do Brasil, à ref.33, informando que o de cujus não possui 

saldo em conta corrente, possuindo valores referente aplicação e débito 

consignado.

Declaração de isenção de ITCD, à ref. 47.

Manifestação do Estado de Mato Grosso, à ref. 51.

A União manifestou, à ref. 56.

É o relatório. Decido.

 Atendidas todas as regularidades formais, havendo prova da 

regularidade fiscal dos bens do espólio e suas rendas, estando o feito 

apto ao julgamento do mérito.

Trata-se de processo de arrolamento, cujos herdeiros são todos maiores 

e capazes.

 A prova documental acostada comprova os títulos dos herdeiros e dos 

bens do espólio, bem como há nos autos declaração de isenção de 

valores do ITCD.

Pelo exposto, homologo, por sentença, a partilha amigável celebrada a ref. 

10, para que produza seus jurídicos e devidos efeitos, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Sem custas e taxa judiciária, eis que foi concedida a gratuidade da justiça, 

a ref. 3.

P.R.I.C.

Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, abra-se vista à Fazenda Pública, 

antes de se efetivar a entrega do formal de partilha, certidão ou carta 

adjudicação, à interessada.

Após, transitada em julgado e verificada a comprovação do pagamento 

dos tributos, expeça-se formal de partilha. Em seguida arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68806 Nr: 329-12.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rita de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Giselia Silva Rocha - OAB:14241, Roque Pires da Rocha 

Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário de 

aposentadoria rural.

I – DA INICIAL

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais.

II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 Tendo em vista que não há nos autos elementos que evidenciem a falta 

de pressupostos legais para a concessão do pleito, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos da lei 1.060/50, podendo ser revogado a 

qualquer momento se verificada a alteração da situação econômica da 

parte.

III – DA LIMINAR

 Para a concessão da tutela antecipada é necessário o preenchimento de 

dois requisitos legais: a verossimilhança das alegações e o perigo de dano 

de difícil ou impossível reparação, caso se aguarde o provimento final da 

ação.

No caso posto em exame, o autor, demonstra o periculum in mora a 

autorizar a antecipação dos efeitos da tutela. Não nos escapa a urgência 

necessária na prestação da tutela jurisdicional em casos como o presente, 

ainda mais ao considerarmos o importante caráter social dos direitos ora 

veiculados.

 Contudo, no que tange à verossimilhança das alegações, verifico que a 

prova documental juntada aos autos, embora sirva como início de prova 

necessária para a concessão do benefício, não é suficiente, por si só, 

para que se antecipem os efeitos da tutela jurisdicional, fazendo-se 

necessária o prosseguimento do feito com a realização de instrução 

probatória.

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pelo autor, posto que ausente o requisito da verossimilhança 

necessária para sua concessão.

IV – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

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.

 V – DA CONTESTAÇÃO

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 

15 (quinze dias).

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, 

vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

VI – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Acerca da decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido.

VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Serve a presente decisão como ofício para encaminhamento do processo 

à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72968 Nr: 2030-08.2018.811.0030

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alicia Soares Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de arrolamento sumário.

I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL e DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.

Recebo o pedido inicial eis que preenche os requisitos dos art. 319 e 660 

do CPC.

 II – DA NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE

 Nomeio como inventariante a Sra. Maria Alicia Soares Marques da Silva, 

independentemente de compromisso.

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Intime-se a inventariante para que traga aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, os seguintes documentos: a) certidão de inexistência de 

testamento deixado pela autora da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços Compartilhados, b) certidões negativas fiscais 

da União, Estado de Mato Grosso e Município de Nobres em nome da de 

cujus.

Após, dê-se ciência às Fazendas Públicas, para manifestação no prazo 

legal.

Proceda com a alteração da classe processual no sistema Apolo, haja 

vista que se trata de inventário na modalidade arrolamento.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se e Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60727 Nr: 4116-20.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marluce Loureiro Possani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso, Oscar dos Santos 

Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Benjamin Villar 

Prudêncio - OAB:9887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Defiro o pedido retro, designe-se audiência de conciliação em 

conformidade com a pauta do conciliador desta comarca.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68805 Nr: 328-27.2018.811.0030

 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 Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina Tayar 

Tepedino, Murilo Almeida Gimenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanilton Barbosa Mello, Ranulfo Lopes de 

Andrade, Murilo Almeida Gimenes, Camilla Tayar Pierri Tepedino, Mauricio 

Santos, Manoel Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Amaral Amorim - 

OAB:216241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ricardo Costa 

Marques Corbelino - OAB:5846, RICARDO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:10446/O, Romulo Oliveira Corbelino - OAB:19007, VINICIUS DE 

ALMEIDA E SILVA - OAB:21286/O

 DECISÃO

 Vistos etc.

Verifica-se que a decisão, à ref.38 constou erroneamente para inclusão 

do polo passivo o Sr. Murilo Almeida e Camila Taynar, quando na realidade 

deveriam constar no polo ativo. Assim, por evidente erro material, que é 

corrigível, inclusive ex officio, corrijo o equívoco detectado, de modo que, 

passa a ter o seguinte teor:

 “I – DO ADITAMENTO DA INICIAL

 Recebo o aditamento da inicial no tocante a inclusão dos familiares 

condôminos Murilo Almeida Gimenes e Camilla Taynar Pierri Tepedino, no 

polo ativo da demanda.”

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62455 Nr: 698-40.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 Nos termos Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que seja a parte requerida intimada para, no prazo legal, manifestar 

acerca das devoluções das cartas precatórias (Ref. 161, 166 e 170).

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43456 Nr: 526-61.2018.811.0031

 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: GFdS, CJOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): .JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autor REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para comparecer à audiência de instrução e julgamento 06 

de setembro de 2018, às 15:00 horas, bem como para que, caso não 

tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo máximo de 15 

(quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), manifestando sobre a necessidade de 

intimação ou se o apresentante do rol se compromete a trazê-las 

independentemente de intimação (art. 455, §2º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42547 Nr: 94-42.2018.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE MARIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar nos 

autos e/ou requerer o que entender de direito.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53605 Nr: 1873-20.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BATISTA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista a advogada da parte requerente, para que 

requeira o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-34.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 
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nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 15 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-77.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

AMARAL PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CABOCLO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 15 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-40.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE MENDES DE LIMA VARGAS 02782039148 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Andressa Dias Cardoso da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 15 de agosto de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Sentença

Vistos. R. H. Trata-se de pedido de concessão de licença prêmio ajuizada 

pela servidora KARLA BEATRIZ BERNATZKY, brasileira, solteira, Bacharel 

em Administração, portadora da Cédula de Identidade – RG nº 

9.865.403-8-SSP/PR e do CPF nº 064.275.069-60, matrícula 25882, 

residente e domiciliada na Avenida Antônio Joaquim de Azevedo, nº 72, 

Centro, neste município relativo ao período compreendido entre 02/05/2013 

a 02/05/2018, aduzindo que preenche os requisitos da lei, necessários ao 

pleito. Às fls. 04/11, foi juntado documentação comprobatória de sua vida 

funcional e estabilidade no serviço público, bem como consta às fl. 14, 

certidão expedida pela Central de Administração desta Comarca de Nova 

Monte Verde, relativa ao exercício de suas atividades, dando conta de que 

ela não sofreu nenhuma penalidade, bem como não violou o que preceitua 

o artigo 110 da Lei Complementar nº 04/90. É o necessário relatório. 

Decido. De acordo o artigo 30, § 1º do RITJMT – Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso cabe ao Magistrado Diretor 

do Foro da Comarca, a apreciação acerca da concessão de 

licença-prêmio aos servidores do Fórum sob sua jurisdição. Após as 

análises dos documentos de fls. 04/11, e da certidão de fl. 14, dos 

presentes autos, verifica-se, que a servidora exerceu ininterruptamente, 

suas atividades no serviço público estadual, não havendo em sua ficha 

funcional qualquer anotação negativa. Dessa forma, conclui-se que a 

requerente não violou o artigo 110 da Lei Complementar nº 04/90, nem 

sofreu nenhum tipo de penalidade, fazendo jus ao que preceitua o artigo 

109 da mesma lei, ante o lapso temporal mínimo exigido. Isto posto, 

concedo a licença-prêmio de 03 (três) meses a servidora KARLA 

BEATRIZ BERNATZKY, brasileira, solteira, Bacharel em Administração, 

portadora da Cédula de Identidade – RG nº 9.865.403-8-SSP/PR e do CPF 

nº 064.275.069-60, matrícula 25882, residente e domiciliada na Avenida 

Antônio Joaquim de Azevedo, nº 72, Centro, neste relativo ao período 

compreendido entre 02/05/2013 a 02/05/2018, para todos os efeitos 

legais, ficando o seu gozo condicionado à conveniência do serviço 

público, nos termos do artigo 109 da Lei Complementar nº 04, de 15/10/90 

(Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso).

Expeça-se o necessário, e, após, arquive-se com as baixas pertinentes, 

fazendo-se as devidas anotações na pasta funcional do servidora, bem 

como encaminhando cópia ao Departamento de Recursos Humanos do E. 

Tribunal de Justiça deste Estado. (via CIA). Publique-se .Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Monte Verde, 14 de agosto de 2018. Bruno César 

Singulani França - Juiz Substituto e Diretor do Foro.

 

Vistos. R. H.Trata-se de pedido de concessão de licença prêmio ajuizada 

pelo servidor ROBERTO LUIZ CECCONELLO JÚNIOR, brasileiro, solteiro, 

portador do RG nº 1785828-3-SSP/MT e do CPF nº 015.298.361-90, Oficial 

de Justiça, matrícula 25780, residente e domiciliado neste município de 

Nova Monte Verde, relativo ao período compreendido entre 1º/04/2013 a 

1º/04/2018, aduzindo que preenche os requisitos da lei, necessários ao 

pleito. Às fls. 04/07, foi juntado cópia de Termo de Posse e Compromisso e 

cópia do Ato nº 677/2016/CM, que trata de sua estabilidade no serviço 

público, bem como consta às fl. 08, certidão expedida pela Central de 

Administração desta Comarca de Nova Monte Verde, relativa ao exercício 

de suas atividades, dando conta de que ele não sofreu nenhuma 

penalidade, bem como não violou o que preceitua o artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04/90. É o necessário relatório. Decido. De acordo o 

artigo 30, § 1º do RITJMT – Regimento Interno do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso cabe ao Magistrado Diretor do Foro da Comarca, a 

apreciação acerca da concessão de licença-prêmio aos servidores do 

Fórum sob sua jurisdição. Após as análises dos documentos de fls. 04/07, 

e da certidão de fl. 08, dos presentes autos, verifica-se, que o servidor 

exerceu ininterruptamente, suas atividades no serviço público estadual, 

não havendo em sua ficha funcional qualquer anotação negativa. Dessa 

forma, conclui-se que o requerente não violou o artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04/90, nem sofreu nenhum tipo de penalidade, fazendo 

jus ao que preceitua o artigo 109 da mesma lei, ante o lapso temporal 

mínimo exigido. Isto posto, concedo a licença-prêmio de 03 (três) meses 

ao servidor ROBERTO LUIZ CECCONELLO JÚNIOR, brasileiro, solteiro, 

portador do RG nº 1785828-3-SSP/MT e do CPF nº 015.298.361-90, Oficial 

de Justiça, matrícula 25780, residente e domiciliado neste município de 

Nova Monte Verde, relativo ao período compreendido entre 1º/04/2013 a 

1º/04/2018, para todos os efeitos legais, ficando o seu gozo condicionado 

à conveniência do serviço público, nos termos do artigo 109 da Lei 

Complementar nº 04, de 15/10/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do 

Estado de Mato Grosso). Expeça-se o necessário, e, após, arquive-se 

com as baixas pertinentes, fazendo-se as devidas anotações na pasta 

funcional do servidor, bem como encaminhando cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. (via CIA). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde, 14 de agosto de 

2018. Bruno César Singulani França - Juiz Substituto e Diretor do Foro.

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73212 Nr: 765-16.2017.811.0091

 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: Ivone Maria Sehn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES NETO - 

OAB:16341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O requerido, devidamente intimado para esta audiência manifestou ciência 

da designação da audiência, mas não compareceu ao ato processual, 

tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de 

ofertar alegações finais.

Encerrada a instrução, venham os autos conclusos para sentença. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66810 Nr: 297-23.2015.811.0091

 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: Celia Maria de Sousa Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos e examinados. Trata-se de Ação Para Concessão de 

Aposentadoria Rural com pedido de antecipação de tutela ajuizada por 

CELIA MARIA DE SOUSA LOPES em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Ante o 

exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a 

conceder a aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º 

da Lei 8.231/91 à Sr.ª CELIA MARIA DE SOUSA LOPES, na base de um 

salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do 

requerimento administrativo em 14/05/2014 (fls. 14/15). Outrossim, 

CONCEDO à requerente CELIA MARIA DE SOUSA LOPES a TUTELA 

PROVISÓRIA, DETERMINANDO a implementação do benefício no prazo de 

60 dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). O direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais 

que se falar em probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a existência da 

irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa missão a que se destina. 

(STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, 

DJU 27.10.97).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60124 Nr: 1389-75.2011.811.0091

 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: Edmo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos para manifestação do advogado do 

autor sobre o acórdão juntado aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60126 Nr: 1391-45.2011.811.0091

 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: Luzia Aparecida Meneghin Périgo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos para manifestação do advogado do 

autor sobre o acórdão juntado aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76689 Nr: 762-27.2018.811.0091

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MQL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76689 - Autos n. 762-27.2018.811. 0091

DESPACHO

Vistos etc.

Analisando os autos, antes de decidir sobre o pedido de tutela de 

urgência, reputo prudente ser realizado estudo psicossocial na residência 

das partes, a fim de subsidiar a tomada de decisão, mormente à vista das 

drásticas consequências que eventualmente podem advir na hipótese de 

deferimento do pedido liminar.

Demais disso, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos, 

motivo pelo qual designo audiência de conciliação para o dia 09/10/2018, 

às 09h30.

Portanto, notifique-se a equipe multidisciplinar deste Juízo para realização 

de estudo psicossocial no domicílio da requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo o relatório ser juntado aos autos imediatamente 

após a realização.

Expeça-se carta precatória para realização de estudo psicossocial na 

residência do requerido. Prazo 30 (trinta) dias.

Com a vinda do estudo, vistas ao Ministério Público para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cite-se e intime-se o requerido para comparecimento à audiência de 

conciliação.

Ficam advertidas as partes que o não comparecimento injustificado da 

autora ou da réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 17 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30716 Nr: 393-24.2004.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amélia Werus Kceniuk

 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:

 Código 30716 – Autos n° 393-24.2004.811.0091 DECISÃO Vistos, etc. 

Uma vez que já foi expedido precatório, deve o alvará de levantamento 

dos respectivos valores ser confeccionado de acordo com o que contido 

na requisição. Em que pese o pedido da causídica (fl. 346), não houve 

indicação do valor exato a ser destacado, limitando-se a fazer menção ao 

contrato de honorários advocatícios, onde consta percentual sobre o valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 691 de 788



auferido pela parte. Ocorre que não é atribuição deste juízo elaborar os 

cálculos em substituição aos demais atores processuais. Quedando-se 

inerte o interessado, expediu-se o Precatório e a Requisição de Pequeno 

Valor – RPV na forma dos documentos de fls. 352/353. Diante do exposto, 

indefiro o pleito de fl. 346. Expeça-se alvará conforme precatório já 

expedido. Em se tratando da certidão de fls. 359, a advogada possui 

poderes para receber e dar quitação, conforme procuração à fl. 33, de 

modo que os dados bancários são aqueles já discriminados. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 14 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74282 Nr: 1348-98.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFT, VAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - OAB:SP 53.553

 Posto isto, com fundamento no art. 415, inciso II, do Código de Processo 

Penal, ABSOLVO SUMARIAMENTE VALDECIR ALVES DE OLIVEIRA, vulgo 

“MARMOTA”, das imputações previstas no artigo 121, § 2°, inciso VI, e § 

2º-A, inciso I, com a causa especial de aumento de pena prevista no § 7º, 

inciso III, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, 

em razão da completa inexistência provas de ter sido ele autor ou partícipe 

do fato descrito nos autos.Ainda, com fundamento no art. 413 do Código 

de Processo Penal, PRONUNCIO ANDERSON DE FREITAS TEIXEIRA, 

incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e VI, e § 2º-A, inciso I, 

com a causa especial de aumento de pena prevista no § 7º, inciso III, c/c 

art. 14, inciso II, todos do Código Penal.Em atenção ao disposto no artigo 

413, § 3º, do Código de Processo Penal, tenho que a situação fática desde 

a decretação da sua prisão preventiva em nada se alterou, razão pela 

qual subsistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, conforme 

destacados no decisum de fls. 130/132 e 213/215.Assim, considerando 

que o réu ANDERSON DE FREITAS TEIXEIRA permaneceu custodiado 

cautelarmente durante toda a tramitação do feito e, subsistindo os motivos 

ensejadores da prisão, quais sejam, garantia da ordem pública e aplicação 

da lei penal, determino que assim permaneça, até a realização do 

julgamento pelo Tribunal do Júri.Intime-se, nos termos do art. 420 do 

Código de Processo Penal.Ocorrendo a preclusão, abra-se vista as partes 

para os fins do artigo 422 do CPP.Após, conclusos para a elaboração do 

relatório, bem como para a designação de Sessão de Julgamento a 

realizar-se pelo E. Tribunal do Júri.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.De Cuiabá para Nova Monte Verde/MT, 20 de agosto de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39451 Nr: 1182-13.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Tenório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVENTUAIS HERDEIROS DE DANIEL 

TENÓRIO, Telefone ( ) -. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS DE DANIEL TENÓRIO 

para comparecerem, no prazo de 90 (noventa) dias, pessoalmente à 

Secretaria deste Juízo munidos de documento de identificação ou por meio 

de procurador com poderes específicos para tanto, a fim de retirar a 

camionete Toyota/Hillux, cor branca, ano 2005/2006, placa KAA7895 

Sinop/MT, em nome de Alacir de Milhomens Borges, apreendida e descrita 

nos autos (fl. 38)

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  C ó d i g o  3 9 4 5 1  –  A u t o s  n . 

1182-13.2010.811.0091Vistos em correição.Chamo o feito à 

ordem.Analisando detidamente a sentença retro, verifico que houve erro 

material quanto a quem se reconhecia a extinção de punibilidade.Sendo 

assim, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c 

art. 3º do Código de Processo Penal, corrijo de ofício a sentença retro 

para ajustá-la, o que faço da seguinte forma: “Assim, comprovado o 

falecimento do acusado DANIEL TENÓRIO, DECLARO EXTINTA SUA 

PUNIBILIDADE, na forma do artigo 107, inciso I, do CP c/c artigo 62 do 

Código de Processo Penal.”Mantenho a sentença nos demais termos.No 

mais, diante da certidão retro, havendo laudo pericial sobre a eficiência da 

arma de fogo apreendida (fl. 38), nos termos do art. 25 da Lei nº 

10.826/03, encaminhe-se imediatamente a arma de fogo e munições 

apreendidas ao Comando do Exército, para os devidos 

fins.Certifique-se.Com relação a camionete Toyota/Hillux, cor branca, ano 

2005/2006, placa KAA7895 Sinop/MT, em nome de Alacir de Milhomens 

Borges, fixo o prazo de 90 dias para os herdeiros do réu comparecerem 

pessoalmente à Secretaria deste Juízo munidos de documento de 

identificação ou por meio de procurador com poderes específicos para 

tanto, a fim de retira-la, desde que comprovada a propriedade.Superado o 

prazo, determino a perda em favor da União.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.Tudo cumprido, arquive-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 1 de março de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 30 de julho de 2018

Bruno César Singulani França Juiz(a) Substituto(a)

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72568 Nr: 326-05.2017.811.0091

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Tibes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Considerando que a Autora do Fato constituiu advogado nos autos, 

impulsiono o feito para sua intimação: (...) Nos termos da CNGC/MT, Seção 

11 - Da audiência preliminar, Capítulo 05, designo audiência preliminar para 

o dia 24 de setembro de 2018, às 14h30min, a ser realizada na sede deste 

Juízo, no endereço ao final transcrito.Intime-se o(s) autor(s) do fato, 

informando-o de que deverá comparecer, necessariamente, acompanhado 

de advogado, advertindo-o de que, na sua falta, ser-lhe-á nomeado 

Defensor Público. O Oficial de Justiça poderá cumprir os mandados em 

horário noturno, finais de semana e feriados. Após, dê-se ciência à 

representante do Ministério Público (...)

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57973 Nr: 332-95.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 58352 Nr: 479-24.2016.811.0107

 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): ESTHER MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA 

DE REF. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59410 Nr: 982-45.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO FERREIRA SODRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍS DE SOUZA COSTA - 

OAB:16945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nos termos da legislação vigente procedo a intimação da parte autora 

acerca da decisão de ref. 23, cijo trecho resta abaixo rtranscrito: 

Superada a preliminar suscitada e não havendo outras preliminares a 

serem analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

ou de julgamento antecipado da lide. (...) Frente o postulado na REf. 31, 

DEFIRO a produção da prova pericial, para tanto, nomeio o Dr. DJALMA 

LIMA CRUZ NETO, lotada na Secretaria de Saúde desta Comarca como 

perito judicial, que servirá o encargo independentemente de compromisso. 

Atendendo ao grau de especialização do Sr. Perito, bem como à 

complexidade da causa, fixo os honorários periciais no valor máximo da 

“Tabela II” da resolução nº 541/2007 do CJF. Observem-se as partes, para 

os fins do disposto no art. 465, §1º, do NCPC. Não havendo impugnação 

ou requerimento específico, intime-se o perito nomeado para designação 

de data para o exame, o qual deverá ser realizado no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da intimação. 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. 

Comunicada a data de realização da perícia, intime-se a parte autora, 

fazendo constar que o não comparecimento injustificado acarretará a 

extinção da ação; bem como os assistentes técnicos, sendo estes últimos 

por carta. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Com a manifestação 

das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, estando terminado o 

trabalho do perito, REQUISITE-SE o pagamento da perícia junto ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução nº 541/2007 do CJF. 

Cumpridas todas as determinações acima, venham os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65395 Nr: 1918-36.2017.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando José da Silva, LUCIANA LEOCDIA SCHOMMER 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SILVA - 

OAB:5472/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte 

embargada para, querendo, impugnar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57728 Nr: 257-56.2016.811.0107

 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): MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência". 

Bem como,Intimar a parte autora para efetuar o preparo das Cartas 

Precatórias expedidas para Campo Verde - MT (Ref. 29) e Nova 

Brasilândia - MT (Ref. 30). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50510 Nr: 776-70.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. SETTER, AGENOR LUIZ SETTER, OLGA 

DE BITTENCOURT SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, INDIQUE BENS À PENHORA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 26668 Nr: 51-33.2002.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACOB PEDRO DE CARLI, CECILIA ADELAIDE 

POLETTO DE CARLI, TADEU DE CARLI, SÉRGIO DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA À FL. 288, A SEGUIR TRANSCRITA: " Cumpre-se mencionar 

ainda, que o artigo 139, IV, do CPC, é expresso ao autorizar a adoção pelo 

juiz de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem 

judicial, entretanto, as medidas acima mencionadas não consubstanciam 

necessárias para assegurar tal intento, razão pela qual, INDEFIRO o 

pedido de cancelamento de cartões de crédito e suspensão da CNH dos 

executados. Por outro lado, DEFIRO a expedição de ofício ao 

SPC/SERASA, a fim de incluir o nome dos executados nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do disposto no artigo 782, parágrafo 3º do NCPC. 

Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33812 Nr: 295-44.2011.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. L. SETTER, AGENOR LUIZ SETTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT, MAYCON LUIZ DUCATTI - OAB:15323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, APRESENTE AS SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33811 Nr: 377-75.2011.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. L. SETTER, AGENOR LUIZ SETTER
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT, MAYCON LUIZ DUCATTI - OAB:15323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:OAB/MT 10.718

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, APRESENTE AS SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50935 Nr: 302-65.2013.811.0107

 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: A. L. SETTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETTI FERREIRA 

GONÇALVES - OAB:5467/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, APRESENTE OS SEUS MEMORIAIS FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59410 Nr: 982-45.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO FERREIRA SODRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍS DE SOUZA COSTA - 

OAB:16945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Frente a certidão de ref. 25, nomeio o Dr. WILLIAN ROMÁRIO BELCHIOR 

PEREIRA, lotado na Secretaria de Saúde desta Comarca como perito 

judicial, que servirá o encargo independentemente de compromisso.

No mais, cumpra-se decisão anterior.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31597 Nr: 236-61.2008.811.0107

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Torres Vedana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Pazian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TORRES VEDANA - 

OAB:14013-A, NOILVES VEDANA - OAB:11221-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte reclamada, através de 

seu procurador, para manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, acerca 

do ofício de fls. 114.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72744 Nr: 609-85.2014.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Alves Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, 

ajuizada por RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, em desfavor de LUIZ ANTONIO ALVES BRITO.

Aduz a inicial que o requerido efetuou financiamento para adquirir um 

veículo móvel, contudo, não adimpliu todas as parcelas do contrato, 

perfazendo uma dívida no valor de R$ 9.839,52 (nove mil oitocentos e 

trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Anteriormente à citação do requerido, o requerente se manifestou nos 

autos pela desistência do feito.

Vieram-me conclusos os autos para prolação de sentença.

Eis o breve relato.

Decido.

Observa-se que a parte autora pugna pela desistência da demanda 

(fls.77).

Destarte, não se faz necessária a anuência do requerido, que sequer foi 

citado no feito.

Nestes termos dispõe o art. 485, VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

Portanto, a extinção do feito sem resolução de mérito é matéria que se 

impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, nos termos já fundamentados, HOMOLOGO a 

desistência da ação nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito.

II. Transitada em julgado esta decisão, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

III. Custas pelo autor. Sem honorários.

IV. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78459 Nr: 47-37.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. O. Soares Araújo-EPP, Rinaldo Pereira de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14992/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão de fls. 63, intime-se a parte autora para que 

recolha a taxa judiciaria, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72438 Nr: 435-76.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio de Jesus, Tatianne Pereira Araujo de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Consta nos presentes autos pedido de penhora por meio eletrônico 

realizado em desfavor da parte executada, asseverando, para tanto, que 

a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro.

Pois bem.

 In casu, a pretensão da parte exequente merece guarida. Não se trata de 

desprezo à conhecida regra de que a execução deve se processar pelo 

meio menos gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os 

atos executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito.
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 O artigo 854 do Código de Processo Civil permite expressamente a 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no 

mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na 

execução.

Não bastasse isso, o artigo 835, I, §1º do mesmo Código estipula o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” como o primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida 

para penhora.

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 

devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 835, I, § 

1º, NCPC).

DIANTE DO EXPOSTO, com base nos artigos 835, I, §1º e 854 do CPC, 

DEFIRO o pedido veiculado pela parte exequente às fls. 55/59, para o fim 

de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas 

ou aplicações financeiras da parte executada, SUPER POTENCIA T P A DE 

JESUS CIA, CNPJ: 03.573.631/0001-03; até o valor indicado à fl. 58/59 (R$ 

82.126,41), o que deverá ser efetivado por meio da penhora online, via 

BACEN JUD.

 Com a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de 

Ordem Judicial de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores, MANIFESTE-SE a parte exequente, 

em 10 (dez) dias.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, 

que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79437 Nr: 522-90.2018.811.0106

 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: LDGdO, PDdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REVOGO a decisão lançada equivocadamente no Sistema Apolo no dia 

10/08/2018, e procedo com o seu cancelamento.

Determino o lançamento no Sistema Apolo da decisão juntada às fls. 20 

deste processo.

Em seguida, dê-se seguimento à determinação de folha 20, que designou 

audiência para o dia 20 de setembro de 2018, às 15h00min (horário de 

Mato Grosso).

 Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79437 Nr: 522-90.2018.811.0106

 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: LDGdO, PDdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Em termos de prosseguimento do feito DETERMINO:I. INTIME-SE a Equipe 

Interprofissional (Assistente Social e Psicóloga) desta Comarca para que, 

no prazo de 20 (vinte) dias, realize Estudo Psicossocial do caso, 

informando, detalhadamente, as condições em que se encontram a 

criança e as partes. Expedindo-se Carta Precatória, se necessário.II. 

DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 20 de SETEMBRO de 2018, 

ÀS 15h00min (MT).III. EXPEÇA-SE carta precatória para CITAÇÃO do 

requerido e INTIME-O da presente decisão, bem como para que compareça 

à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na realização do ato, 

deverá apresentar manifestação neste sentido, nos termos do artigo 334, 

§ 5º, do CPC;IV. Sendo infrutífera a conciliação fica o requerido intimado 

para que apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 335, 

caput, do CPC;V. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.VI. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79042 Nr: 323-68.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaplan Adminstradora de Bens SC Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melhor Aviação Agricola Ltda, Andre Lages 

Scortegagna, Mara Regina Lima Scortegagna, Marcos Lages Scortegagna, 

Cristina Kaiser De Mello Scortegagna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Cesar Vitorino de 

Almeida - OAB:85.493 SP, Eduardo Silveira Arruda - OAB:47.049 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a presente Carta Precatória uma vez que preenche os requisitos 

dos artigos 250 e 260 do CPC, e DETERMINO seu cumprimento nos termos 

da decisão deprecada.

Ante a informação contida na Carta Precatória, conforme fls. 05, NOMEIO 

como perito judicial o Sr. Rosildo Bispo da Silva, corretor, podendo ser 

encontrado na Rua Bom Jardim n. 144, Centro de Novo São Joaquim-MT, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.

O perito deverá ser acompanhado por Oficial de Justiça.

Caso necessário, concedo reforço policial para cumprimento da missiva, 

nos termos do artigo 139, VII, do CPC.

Cumprida a finalidade da missiva, DEVOLVA-SE ao Juízo de Origem com 

as nossas homenagens.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76410 Nr: 856-95.2016.811.0106

 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 SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fls. 37 e DETERMINO a suspensão do feito até 27 de 

dezembro de 2018.

Após o transcurso do prazo, intime-se a parte autora para manifestar-se 

quanto ao prosseguimento do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73080 Nr: 815-02.2014.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivani Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 Trata-se de Embargos à Execução promovidos pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, em face de Ivanilda Ferreira dos Santos.

Conforme apontado pela embargada, os embargos foram protocolizados 

minutos após o protocolo dos embargos de código 73079, em apenso, 

sendo que, nos presentes autos, não há relação entre os argumentos e 

os termos da sentença/execução.

Logo, aplicável o disposto no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, sendo imperiosa a extinção do feito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 
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julgada;

DISPOSITIVO:

Pelos fundamentos expostos, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, por litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, do Código 

de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado esta sentença desapensem-se e ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações regulamentares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75417 Nr: 316-47.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. P. A. de Jesus & Cia LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Trata-se de Ação de Cobrança promovida por Bradesco Cartões S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, em face de T.P.A. de Jesus & Cia LTDA, 

ambos devidamente qualificados e representados nos autos.

Narra a inicial, em suma, que a ré firmou com a autora contrato de cartão 

de crédito (contrato nº 4485430500147793), entretanto, após usar o 

cartão para efetivar diversas comprar a ré não saldou as faturas mensais, 

incidindo em juros e multa contratual que geraram uma dívida no valor total 

de R$ 130.624,91 (atualizada até a data da última fatura).

Juntou aos autos os documentos de fls. 16/23.

Devidamente citada (fls. 36) a ré apresentou contestação (fls. 37/49) na 

qual sustenta, em síntese, que os encargos cobrados pelo uso do cartão 

de crédito são abusivos, em especial no que diz respeito aos juros 

contratuais, de mora, e à capitalização de juros.

 Em réplica (fls. 69/78) a autora rebateu os argumentos da ré, afirmando 

que o contrato foi firmado por livre manifestação de vontade, 

submetendo-se à máxima pacta sunt servanda. Afirma, ainda, que as 

taxas de juro e demais encargos estão em conformidade com a normativa 

e entendimento jurisprudencial sobre o tema.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Não havendo a necessidade de produzir outras provas passo ao 

julgamento do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A parte ré sustenta que os juros remuneratórios cobrados pela autora são 

abusivos, o que justifica sua inadimplência. Porém, segundo entendimento 

jurisprudencial consolidado, inexiste limitação legal à taxa de juros, já que 

a Lei de Usura não pode ser invocada no caso vertente, a teor da Súmula 

596 do STF: “As disposições do Dec. 22.626/1933 não se aplicam às 

taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas 

por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro 

nacional”.

Ademais, no Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530-RS sedimentou-se 

o seguinte entendimento:

 (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 

596/STF;

 b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si 

só, não indica abusividade;

 c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo 

bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

– art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 

peculiaridades do julgamento em concreto.(...) (STJ – Resp 1.061.530-RS; 

Relatora: Min. Nancy Andrighi; Data do Julgamento: 22/10/2008; Data da 

Publicação: 10/03/2009).

Por fim, se faz relevante asseverar que sem a efetiva demonstração de 

que foi ultrapassada, em muito, a taxa média de mercado, não é possível 

configurar a abusividade dos juros.

DOS JUROS DE MORA E MULTA:

A ré sustenta que há abusividade nos juros de mora e multa cobrados 

pela autora, entretanto, basta analisar as faturas que acompanham a 

inicial para que se verifique que estão cobrados na taxa de 1% ao mês e 

2%, respectivamente, inexistindo, portanto, qualquer abusividade nestes 

pontos.

DA DEFESA:

Cumpre mencionar que a ré, em sua defesa, não negou ter firmado o 

contrato e anuído com as cláusulas ali previstas, limitando-se a suscitar a 

abusividade dos encargos sem, no entanto, apontar de forma nítida quais 

seriam os encargos e cláusulas contratuais abusivos, mesmo porque, 

conforme já abordado, os cálculos apresentados pela autora permitem a 

aferição dos índices empregados, sendo absolutamente desnecessária a 

realização de perícia contábil ou juntada do extrato detalhado de todas as 

operações relativas à conta da ré.

Neste ponto, deve ser observada a previsão contida no enunciado da 

Súmula nº. 381 do STJ, segundo a qual “Nos contratos bancários, é 

vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” 

uma vez que, apresentada defesa genérica e reconhecida por parte da ré 

a existência da relação contratual, não cabe ao julgador a análise 

específica dos cálculos e afastamento dos índices e encargos, sob pena 

de, assim agindo, atuar de ofício e julgar extra petita.

Por fim, ainda que aplicável a regra de inversão do ônus da prova em 

virtude da relação de consumo entre as partes, a falta de impugnação 

específica e apresentação de cálculo com os valores entendidos como 

corretos prejudica a análise da validade das cláusulas impugnadas, 

conforme bem explanado no julgado abaixo colacionado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. VEÍCULO 

AUTOMOTOR. AÇÃO REVISIONAL. FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE 

CLÁUSULAS E ENCARGOS ILEGAIS E ABUSIVOS. ALEGAÇÕES 

GENÉRICAS E INCERTAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

ESPECIFICAÇÃO PRECISA, COM BASE NO RESPECTIVO INSTRUMENTO 

CONTRATUAL. AUSÊNCIA DO CONTRATO. DESCABIMENTO. 

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA (PERÍCIA) E EXIBIÇÃO DE 

CONTRATO. REJEITADAS. I - Conforme preceitua a Súmula 381 do 

Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. II - Sendo 

assim, deve constar da inicial da ação revisional de contrato bancário a 

indicação precisa das cláusulas tidas como ilegais ou abusivas, com 

substrato no respectivo instrumento contratual, sob pena de ter ensejo o 

seu indeferimento pelo juiz. III - O ajuizamento desprovido do contrato, por 

impossibilitar o descortino das cláusulas abusivas, transforma a demanda 

numa ação muitas vezes temerária, que nada acrescentará e somente 

implicará uso desnecessário da máquina judiciária. IV - E permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente 

pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa 

pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp. 

973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Dje 24/09/12 - submetido 

ao procedimento dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC). V - As 

instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulados na Lei de usura (Decreto nº 22.626/33), 

Súmula 596 do STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 

12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp 

1.061.530/RS, Ministra Nancy Andrigh, Dje 10/03/2009) e Súmula 24 da 

Egrégia Segunda Câmara Cível. VI - Matéria de direito que não requer a 

realização de perícia técnica. Precedentes. Preliminar rejeitada. VII - 

Necessidade de exibição do contrato firmado entre as partes, de acordo 

com a conveniência verificada pelo magistrado. Preliminar rejeitada. VIII- 

Recurso desprovido. Sem interesse ministerial. (TJ-MA - APL: 0146322015 

MA 0062293-67.2011.8.10.0001, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, 

Data de Julgamento: 12/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 20/05/2015).

DISPOSITIVO:

 Pelos fundamentos expostos, julgo PROCEDENTE o pedido veiculado na 

inicial, condenando a ré, T.P.A. de Jesus & Cia LTDA, a pagar à autora, 

Bradesco Cartões S/A a quantia de R$ 130.624,91 (cento e trinta mil 

seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a 

partir da data do vencimento, extinguindo, assim, o feito, com resolução do 
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mérito, nos termo do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas e anotações 

regulamentares.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69358 Nr: 532-18.2010.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubiaine Cardoso Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Cintra Farias - 

OAB:MT/11.002-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal iniciada por denúncia do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, na qual se apura a prática dos delitos previstos 

nos art. 250, § 1º, II, alínea “a” e artigo 163, caput, ambos do CP, cuja 

autoria foi atribuída a RUBIANE CARDOSO MARTINS.

A denúncia foi oferecida em 06 de agosto de 2012 e recebida em 01 de 

outubro de 2012.

Após o término da instrução as partes apresentaram alegações finais em 

forma de memoriais às fls. 235/237, 241/244.

Foi prolatada sentença condenatória em 14 de março de 217.

A ré interpôs recurso de apelação (fls. 260 e fls. 263/267). O Ministério 

Público apresentou manifestação às fls. 274 pugnando pela extinção da 

punibilidade da ré ante a prescrição da pretensão punitiva estatal.

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Os fatos datam de 24 de julho de 2010. O delito previsto no artigo 163, 

caput, do CP, no qual Rubiane Cardoso Martins foi condenada, possui 

pena máxima cominada em 6 (seis) meses de detenção, prescrevendo em 

03 (três) anos, conforme artigo 109, VI do CP.

A denúncia foi recebida pelo juízo em 01 de outubro de 2012. Desde o 

recebimento da denúncia até a prolação da sentença, em 14 de março de 

2017, que atribuído à ré o crime de dano, previsto no artigo 163, caput, do 

CP, não ocorreu qualquer outra hipótese de suspensão ou interrupção do 

prazo prescricional.

 Logo, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com a 

consequente extinção da punibilidade da agente.

DISPOSITIVO:

Pelos fundamentos expostos, acolho o parecer ministerial e DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de RUBIANE CARDOSO MARTINS, fazendo-o 

com fundamento nos arts. 107, inciso IV e 109, VI, ambos do Código Penal.

Com o transito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações, comunicações e baixas regulamentares.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71984 Nr: 225-25.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Vistos, etc.

RECEBO o presente recurso de apelação com seus regulares efeitos 

legais, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, nos termos do 

art. 593 e seguinte, do Código de Processo Penal.

 INTIME-SE o apelado para que apresente contrarrazões no prazo de 08 

(dias), art. 600 do CPP.

Observadas as formalidades legais, certificando-se a regularidade das 

intimações da sentença, REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso com os cumprimentos deste juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71628 Nr: 955-70.2013.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosme Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO o presente recurso de apelação de fls. 127 com seus regulares 

efeitos legais, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, nos 

termos do art. 593 e seguinte, do Código de Processo Penal.

 INTIME-SE o defensor do apelante para apresentar razões no prazo legal 

e, em seguida, o apelado para que apresente contrarrazões no prazo de 

08 (dias), art. 600 do CPP.

Observadas as formalidades legais, certificando-se a regularidade das 

intimações da sentença, REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso com os cumprimentos deste juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72957 Nr: 772-65.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075

 Vistos, etc.

RECEBO o presente recurso de apelação de fls. 122 com seus regulares 

efeitos legais, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, nos 

termos do art. 593 e seguinte, do Código de Processo Penal.

 INTIME-SE o procurador do apelante para apresentar razões no prazo 

legal e, em seguida, o apelado para que apresente contrarrazões no prazo 

de 08 (dias), art. 600 do CPP.

Observadas as formalidades legais, certificando-se a regularidade das 

intimações da sentença, REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso com os cumprimentos deste juízo.

Sem prejuízo, certifique-se a intimação da vítima da sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75031 Nr: 96-49.2016.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delfina Moreira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS em face de Delfina Moreira Magalhães, 

qualificados nos autos.

A executada alega, em síntese, que os valores referentes aos cálculos 

elaborados pela exequente presentam excesso em relação ao real valor 

(fl. 80/81-verso).

Requereu o julgamento procedente para excluir o excesso na execução 

de valores devidos à parte exequente.

Cálculos apresentados pelo INSS às fls. 81/81-verso.

Concordância do exequente às fls. 81-verso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Cuida-se de Impugnação à execução movida pelo INSS em face de Delfina 

Moreira Magalhães.

A parte exequente, às fls. 81-verso, concordou com os cálculos 

apresentados pela executada. Assim, a procedência da impugnação é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

PROCEDENTE a Impugnação à execução nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC, e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS às fls. 

80/81-verso.
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 Transitada em julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios, de forma 

individualizada, uma em nome da parte exequente e outra em nome de seu 

advogado, ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor descrito como 

excesso de execução, qual seja: R$ 2.823,42, em consonância com o art. 

85, §3°, I, do CPC, entretanto suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 

98, §3°, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72099 Nr: 309-26.2014.811.0106

 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: Edivaldo Chaveiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação do perito nomeado às fls. 89, verifica-se 

que o patrono do autor apresentou justificativa quanto ao não 

comparecimento para a realização da perícia agendada (fls. 86).

Portanto, por se tratar de prova essencial ao julgamento do feito DEFIRO o 

pedido de novo agendamento de perícia, advertindo o autor de que em 

caso de ausência injustificada será considerada preclusa a oportunidade 

para produção da prova em questão.

Agendada a data da perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e 

local, devendo a parte autora comparecer munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do(a) perito(a).

Realizada a perícia, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

apresentação do laudo.

Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestarem.

Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78094 Nr: 990-88.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Mariano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cesar de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. 25 e ante a ausência de 

Defensor Público nesta comarca, NOMEIO o advogado militante nesta 

Comarca, Dr. Yann Dieggo Timótheo Souza de Almeida, para exercer a 

defesa do réu, caso aceito a nomeação.

Para tanto, fixo os honorários advocatícios em 03 URH, conforme tabela 

da OAB/MT, valor este que poderá ser reduzido em razão do 

encerramento precoce do feito e do zelo empregado pelo profissional.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76572 Nr: 973-86.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. Gonçalves Poços Artesianos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. INDEFIRO o pedido da parte exequente, uma vez que a citação por edital 

somente será deferida quando esgotados os outros meios de localização 

do executado, nos termos da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

II. INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnando o que entender de direito; sob pena de 

suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

III. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76321 Nr: 805-84.2016.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdS, RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ACOLHO o parecer ministerial (fl.52), DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 09 de NOVEMBRO de 2018, às 09h30min (MT);

Considerando a certidão do Oficial de Justiça às fl. 35-verso e a obtenção 

de novo endereço da parte requerida, conforme buscas realizadas às fls. 

45, EXPEÇA-SE carta precatória para Comarca de Cantanhede/MA para 

que seja realizada nova tentativa de citação/intimação em ambos os 

endereços;

 INTIMEM-SE as partes da presente decisão, bem como para que 

compareçam à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na 

realização do ato, deverão apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;

Caso não compareça ou sendo infrutífera a conciliação FICA a requerida 

intimada para que apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 

335, inciso I, do CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos narrados na inicial, conforme art. 344 do mesmo diploma legal.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72891 Nr: 728-46.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909, Wande Alves Diniz - OAB:MT 10927

 Considerando a decisão de fls. 89, ACOLHO a manifestação da parte 

autora (fl. 91), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de 

SETEMBRO de 2018, às 15h30min (MT).

 INTIMEM-SE as partes da presente decisão, bem como para que 

compareçam à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na 

realização do ato, deverão apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66692 Nr: 325-24.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Régis Sebastião Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Vieira Vasconcelos - 

OAB:15319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença.

Verifico que os Ofícios Requisitórios contidos às fls. 464 e 466, foram 

devolvidos pelo Departamento de Precatório (fl. 465 e 468), diante da falta 

de documentos para instrução.

Posto isso, deverá a Secretaria certificar quais os documentos faltantes 

para a expedição do ofício requisitório e elaboração do cálculo, em 

seguida, intime-se a parte exequente para regularização, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 79106 Nr: 354-88.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeferino Cavalheiro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Ferreira de Souza - Espólio, Ary Monteiro 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Tadeu Jorge Fernandes 

- OAB:MT 8441, Flavio de Souza Braga - OAB:MT 8899, Ricardo 

Ferreira de Andrade - OAB:MT 9764-A, Thiago Oliveira Amado - 

OAB:MT 11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, pleiteia o requerido a formação de litisconsórcio passivo com 

supostos adquirentes da área em discussão, fazendo referência a Ondina 

Fátima Victórino Interlandi e Zaid Arbid.No entanto, verifico que a matéria já 

foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao julgar o agravo 

de instrumento (fls.206/211) interposto em face da decisão de fls. 

181/182, onde alegaram não ser imprescindível a inclusão de supostos 

terceiros adquirentes do imóvel no polo passivo da ação de adjudicação 

compulsória, porque não possuem interesse processual e, se desejaram, 

deverão manejar ação cabível para resguardar eventual direito que 

entenderem ter sido violado.Assim resta patente a inexistência de 

litisconsórcio passivo necessário, portanto, afasto a preliminar.A 

Preliminar De Intempestividade Da Contestação (Revelia):Verifico que o 

requente arguiu a preliminar de intempestividade da contestação sob o 

argumento de que o requerido compareceu espontaneamente aos autos 

(fl.259/261) para alegar suposta nulidade da citação realizada através da 

carta/AR (fl.255/255-v) de modo que o início do prazo para apresentar a 

contestação ocorreu em 11.04.2016, quando compareceu 

espontaneamente a protocolar a petição e juntar procuração.Ocorre que o 

juízo acolheu o pedido do requerido e declarou nula a citação de fl. 

255/255-v, determinando a expedição de carta precatória para nova 

citação do requerido.Desta feita, foi expedida a carta precatória e sua 

juntada aos autos ocorreu em 19/07/2017, tendo a contestação sido 

protocolada no dia 09/08/2017, dentro do prazo legal preconizado no 

NCPC.Por isso, à luz do princípio da boa fé, tendo por base a decisão 

judicial acima referida, deve ser afastada a preliminar de intempestividade 

da contestação.Assim, rejeito a preliminar.Deixo de analisar as demais 

preliminares por adentrarem o mérito do feito, as quais serão decididas na 

sentença. Saneado o feito, determino:Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 dias, manifestem se têm interesse na produção de demais 

provas, justificando a pertinência, ou no julgamento antecipado da lide

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75817 Nr: 534-75.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o requerido, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o pedido de habilitação (fls.57/66) nos termos do art. 690 do CPC.

Após, conclusos os autos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71426 Nr: 718-36.2013.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Renan Silva Araújo, Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em análise dos autos, verifico que o pedido de fls. 86/89 se trata de 

pedido de penhora em cumprimento de sentença referente aos honorários 

advocatícios arbitrados em favor do patrono do exequente.

Requer o autor a penhora de combustível existente na gôndola do posto 

de gasolina de propriedade do requerido.

É a síntese do essencial. Decido.

Inicialmente, importante ressaltar que a presente execução foi intentada 

contra a pessoa física Rogério Pereira de Araújo, conforme bem se 

verifica da inicial, bem como pela natureza da demanda (execução de 

alimentos).

Por força do disposto no art. 133 e segs. do CPC, a desconsideração 

inversa da personalidade jurídica depende de prévia instauração de 

incidente específico, com a citação da pessoa jurídica e estabelecimento 

do contraditório. In verbis:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será 

instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber 

intervir no processo.

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os 

pressupostos previstos em lei.

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração 

inversa da personalidade jurídica.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de fls. 86/89, por inadequação da via 

eleita.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de suspensão do processo, nos termos do 

art. 921, III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71425 Nr: 717-51.2013.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Renan Silva Araújo, Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Vistos, etc.

Em análise dos autos, verifico que o pedido de fls. 85/88 se trata de 

pedido de penhora em cumprimento de sentença referente aos honorários 

advocatícios arbitrados em favor do patrono do exequente.

Requer o autor a penhora de combustível existente na gôndola do posto 

de gasolina de propriedade do requerido.

É a síntese do essencial. Decido.

Inicialmente, importante ressaltar que a presente execução foi intentada 

contra a pessoa física Rogério Pereira de Araújo, conforme bem se 

verifica da inicial, bem como pela natureza da demanda (execução de 

alimentos).

Por força do disposto no art. 133 e segs. do CPC, a desconsideração 

inversa da personalidade jurídica depende de prévia instauração de 

incidente específico, com a citação da pessoa jurídica e estabelecimento 

do contraditório. In verbis:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será 

instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber 

intervir no processo.

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os 

pressupostos previstos em lei.

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração 

inversa da personalidade jurídica.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de fls. 85/88, por inadequação da via 

eleita.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de suspensão do processo, nos termos do 

art. 921, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68177 Nr: 173-05.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 
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OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista informação nos autos de interposição de agravo de 

instrumento (fls. 132/136); mantenho a decisão agravada pelos seus 

próprios fundamentos, nos termos das fls. 125.

Certifique à Secretaria se o Egrégio Tribunal Regional Feral da 1ª. Região 

deferiu, em antecipação da tutela, total ou parcialmente a pretensão 

recursal.

Caso indeferida dê-se seguimento à decisão de folhas 125-v; caso 

contrário, voltem-me os autos conclusos para atender à determinação do 

Egrégio Tribunal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74822 Nr: 9-93.2016.811.0106

 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: GSdS, PISP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovam Natal Lima Ramos - 

OAB:PA 11.764, Kely Cristina Chavito Ponchio Ramos - OAB:PA 

14.243

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em face de sentença proferida nos autos às fls. 

76/77.

Alega, em suma, que houve omissão na sentença, no que tange à 

expedição de certidão de honorários relativa à sua atuação no feito.

Os embargos foram opostos tempestivamente, conforme certidão (fls. 81).

Fundamento e decido.

RECEBO os embargos uma vez que formal e tempestivamente 

apresentados.

Razão assiste ao embargante que atuou no processo, conforme 

nomeação às fls. 27, o que não foi decido na prolação da sentença.

Pelos fundamentos expostos, ACOLHO os presentes embargos e supro a 

omissão existente na sentença às fls. 76/77, para acrescentar:

 “Fixo os honorários do advogado nomeado, Dr. Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida, em 05 URH’s consoante tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil, XI, item 18.1. EXPEÇA-SE certidão de honorários em 

favor do advogado;

 Permanece o restante inalterado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

Em seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e prossiga-se com o 

integral cumprimento das determinações exaradas na sentença de folhas 

76/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75275 Nr: 220-32.2016.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFdD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdEdMG, CSdD, SdSP, CSdD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se seguimento às determinações da sentença de folha 15.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76568 Nr: 12-14.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJBdS, SMBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em face de sentença proferida nos autos às fls. 

32.

Alega, em suma, que houve omissão na sentença, no que tange à 

expedição de certidão de honorários relativa à sua atuação no feito.

Os embargos foram opostos tempestivamente, conforme certidão (fls. 36).

Fundamento e decido.

RECEBO os embargos uma vez que formal e tempestivamente 

apresentados.

Razão assiste ao embargante que atuou no processo, conforme 

honorários arbitrados às fls. 10, o que não foi decido na prolação da 

sentença.

DISPOSITIVO

Pelos fundamentos expostos, ACOLHO os presentes embargos e supro a 

omissão existente na sentença às fls. 32, para acrescentar:

 “EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado dativo no 

valor de 5 URH, conforme fls. 10;

 Permanece o restante inalterado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

Em seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e prossiga-se com o 

integral cumprimento das determinações exaradas na sentença de folhas 

32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77518 Nr: 595-96.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em face de sentença proferida nos autos às fls. 

16.

Alega, em suma, que houve omissão na sentença, no que tange à 

expedição de certidão de honorários relativa à sua atuação no feito e 

contradição quanto a condenação da requerente em custas processuais, 

mesmo sendo defendida por advogado nomeado por este juízo via 

defensoria dativa.

Os embargos foram opostos tempestivamente, conforme certidão (fls. 20).

Fundamento e decido.

RECEBO os embargos uma vez que formal e tempestivamente 

apresentados.

Razão assiste ao embargante que atuou no processo, conforme 

honorários arbitrados às fls. 08, o que não foi decido na prolação da 

sentença, bem como demonstrado que a sentença foi contraditória ao não 

suspender a exigibilidade em relação à condenação da requerente em 

custas processuais, uma vez que lhe foi concedido advogado nomeado 

por este juízo via defensoria dativa por não possuir condições de arcar 

com as custas e honorários de advogado.

DISPOSITIVO

Pelos fundamentos expostos, ACOLHO os presentes embargos e supro a 

omissão e a contradição existentes na sentença às fls. 16-verso, para 

corrigir e acrescentar:

 “Onde consta: CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais; passará a constar: CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, porém, suspendo a exigibilidade por ser 

beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, conforme artigo 98 do 

NCPC;”

“Acrescento à sentença o seguinte: Considerando que o advogado atuou 

no processo, e tendo em vista o seu encerramento precoce, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor do advogado dativo no valor de 04 URH;

 Permanece o restante inalterado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

Em seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e prossiga-se com o 

integral cumprimento das determinações exaradas na decisão de folhas 

50.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 77235 Nr: 398-44.2017.811.0106

 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: LMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a decisão de fls. 32 e a nomeação às fls. 34, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 13 de SETEMBRO de 2018, às 

15h00min (MT).

 INTIMEM-SE as partes da presente decisão, bem como para que 

compareçam à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na 

realização do ato, deverão apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;

Caso não compareça ou sendo infrutífera a conciliação FICA o requerido 

intimado para que apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 

335, inciso I, do CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos narrados na inicial, conforme art. 344 do mesmo diploma legal.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73899 Nr: 343-64.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo José Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

ACOLHO o parecer ministerial às fls. 140/142, DESIGNO audiência para 

oitiva da vítima para o dia 30 de agosto de 2018, às 16h00min (horário de 

Cuiabá-MT).

INTIME-SE a vítima.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 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 

10.438, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15.651

 Considerando que as partes solicitaram a redesignação da audiência 

agendada para o dia 23.08.2018, conforme manifestação contida às fls. 

260, REDESIGNO a audiência de instrução para o DIA 22 de NOVEMBRO 

de 2018, às 12h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes, conforme decisão de fl.252.

ATENTEM-SE as partes para a certidão de folha 258, em relação à 

expedição das cartas precatórias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76505 Nr: 933-07.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Rosa Cruvinel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, proposta pelo MUNICÍPIO DE NOVO SÃO 

JOAQUIM, em desfavor de TEREZINHA ROSA CRUVINEL.

Presentes os requisitos, RECEBO a emenda à inicial e DEFIRO a citação 

através do Oficial de Justiça (fls. 15), nos termos do art. 8°, III, da Lei n° 

6830/80, portanto:

I. CITE-SE a parte executada na forma do art. 212, § 2.º do CPC, para 

pagamento do débito no prazo de 05(cinco) dias (art. 8º, Lei nº 6.830/80), 

sob pena de serem penhorados e arrestados tantos quantos bastem à 

execução, intimando-se o cônjuge no caso de bens imóveis.

II. Não pago o débito nem garantida à execução, o Oficial de Justiça fará a 

penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora.

II. REGISTRE-SE a penhora ou arresto independente do pagamento de 

custas outras despesas (art. 14, LEF).

III. O devedor poderá oferecer embargos no prazo de 30(trinta) dias, 

garantindo o juízo mediante depósito em dinheiro, fiança bancária ou 

penhora.

IV. Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei n. 

6.830/80.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79437 Nr: 522-90.2018.811.0106

 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: LDGdO, PDdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REVOGO a decisão lançada equivocadamente no Sistema Apolo no dia 

10/08/2018, e procedo com o seu cancelamento.

Determino o lançamento no Sistema Apolo da decisão juntada às fls. 20 

deste processo.

Em seguida, dê-se seguimento à determinação de folha 20, que designou 

audiência para o dia 20 de setembro de 2018, às 15h00min (horário de 

Mato Grosso).

 Intimem-se as partes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-53.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIVINO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010056-53.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; 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: 

CARLOS DIVINO VIEIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer 
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pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, I) JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e II) CONDENO a parte requerente 

em custas e despesas processuais, conforme entendimento explicitado no 

Enunciado nº 28 do FONAJE, tal condenação impede que se veicule 

novamente a demanda sem o recolhimento das custas nas quais foi 

condenado em virtude da contumácia, devendo, a secretaria, manter 

controle quanto a esta cobrança. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 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. Guilherme Audax Cezar 

Fortes 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. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010760-03.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010760-03.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; 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: 

LUIZ MARIO DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar 

de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, I) JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e II) CONDENO a parte requerente 

em custas e despesas processuais, conforme entendimento explicitado no 

Enunciado nº 28 do FONAJE, tal condenação impede que se veicule 

novamente a demanda sem o recolhimento das custas nas quais foi 

condenado em virtude da contumácia, devendo, a secretaria, manter 

controle quanto a esta cobrança. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 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. Guilherme Audax Cezar 

Fortes 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. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-42.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DIONIZIO DA SILVA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010005-42.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; 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: 

JONATHAN DIONIZIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram em 

audiência de conciliação neste Juizado (ID n. 9215136), nos termos 

constantes da referida ata de audiência, já juntada aos autos. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, 

inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 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. Guilherme Audax Cezar 

Fortes 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. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68646 Nr: 606-09.2009.811.0106

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. G. Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construcom Construções e Empreendimentos, 

Damoaci Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - 

OAB:MT/10.863

 Decisão->Determinação

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

A sentença proferida às fls. 95-97-verso, transitou em julgado.

Não havendo requerimentos pendentes de análise e considerando a 

juntada do cálculo atualizado da dívida pelo exequente (fl. 109), intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando 

que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito; nos termos do art. 

523, §1°, do CPC .

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79745 Nr: 987-35.2018.811.0095
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Schavaren - 

OAB:9701/MT, JULIANO RICARDO SCHAVAREN - OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte autora para impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80090 Nr: 1222-02.2018.811.0095

 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: Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON LUIZ DE 

MIRANDA DOMINGUES TRANM - OAB:133406

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81580 Nr: 1982-48.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A mora não está devidamente comprovada, dada a ausência de 

notificação à requerida por carta registrada com aviso de recebimento, 

nos termos do art. 2º, §2º do Decreto Lei 911/69.

Ademais, embora a constituição da mora possa ser comprovada pelo 

protesto de título publicado via edital, é imprescindível que antes desta 

diligência se cumpra a disposição legal de envio de notificação por carta 

registrada.

 Em sendo recebida a referida correspondência, por qualquer pessoa que 

seja, constatar-se-á a mora.

 Noutro giro, acaso o aviso de recebimento aponte o não recebimento, 

mesmo que por terceiros, poder-se-á legitimar a mora com o protesto do 

título publicado por Cartório de Título e Documentos via edital.

Ante o exposto, DETERMINO que a parte autora emende a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35078 Nr: 193-34.2006.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauri Augusto Ceolin Zanuzo, Carmelinda Brandalise 

Zanuzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Marusi Piovesan Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Roveda Junior - OAB:, 

Luís Felipe Lammel - OAB:7133/MT, Ziláudio Luiz Pereira - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do Requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para que se manifeste nos autos informando se o valor do alvará 

expedido confere com o valor total as parcelas vencidas, bem como 

apresente nos autos CONTA BANCÁRIA do requerente para depósito das 

parcelas vincendas, VISANDO À CELERIDADE no recebimento mensal do 

valor devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76074 Nr: 2202-80.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do exequente para que informe se o 

executado retirou o bem do endereço descrito conforme peticionado a 

Ref. 22, para que os presentes autos sejam arquivados, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68419 Nr: 176-46.2016.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do requerente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60752 Nr: 666-10.2012.811.0095

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nanci Aparecida Turin Gallo, NELSON NOBORU 

YABUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Gallo, Dalier Gallo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida Da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341/MT, Leonilson Raimundo Machado - 

OAB:11961-A, Mario Lorival de Oliveira Garcia - OAB:97.432 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilberto Parpinel - 

OAB:SP/329.060, Roger Santana - OAB:SP/317.592

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da inventariante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente Certidão Negativa de Testamento nos autos, bem 

como comprove o pagamento integral do ITCD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 39770 Nr: 481-40.2010.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Vesquiti Prates, BRUNO TCHARLES 

PEREIRA PRATES, Magno Willian Pereira Prates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade intimar a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos planilha atualizada de seu crédito, para fins de eventual 

penhora.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 38601 Nr: 442-77.2009.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFdSC-, HRFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Nartins - OAB:13994, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para manifestar-se quanto ao 

resultado da pesquisa de fls.236/249, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80903 Nr: 1635-15.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de Almeida da Silva, Getúlio Felippe 

Thiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente/exequente, para 

pagamento da diligência complementar no valor de: R$306,04 (trezentos e 

seis reais e quatro centavos), em atendimento a solicitação do Sr. Oficial 

de Justiça, pois a diligência ordenada no mandado compreende dois 

endereços, o primeiro endereço descrito para o cumprimento do mandado 

fica a 70 (setenta) quilômetros (ida e volta), com valor da diligência de R$ 

224,90 (duzentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), e o segundo 

endereço fica localizado a 114 (cento e quatorze) quilômetros (ida e 

volta), tendo a diligência o valor de R$ 332,70 (trezentos e trinta e dois 

reais e setenta centavos), na zona rural desta comarca e a Portaria 

nº026/2014/DF, determina que a citação/intimação/penhora realizada via 

mandado, por oficial de justiça, será remunerada pelo valor de R$2,45 

(dois reais e quarenta e cinco centavos), por quilômetro rodado (ida e 

volta), se for na zona rural desta Comarca, acrescidos de 

R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a Tabela "O" do Provimento 

nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Guia de Complementação de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72889 Nr: 261-95.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN JUNIOR SANTOS DA SILVA, Diomar 

Ribeiro Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111, Celso Sales Júnior - OAB:11111-B/MT, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Posto isso, em consonância com a cota ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva do réu ALLAN JUNIOR SANTOS DA 

SILVA, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram 

originariamente o decreto cautelar, continuando necessária a segregação 

cautelar pela garantia de ordem pública e também para a futura aplicação 

da lei penal.INTIME-SE.Notifique-se o Ministério Público da decisão.Às 

providências.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79229 Nr: 671-22.2018.811.0095

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFFERSON LEAL ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO MARCAS COMERCIO DE VEICULOS 

AUTOMORES EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GODOY LOPES - 

OAB:12488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - com endereço no 

centro da cidade desta Comarca - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser emitida pelo site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), para 

realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75975 Nr: 2144-77.2017.811.0095

 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: CVCDO, ACDCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111, Franssiely Longhini Carlos Possamae - OAB:19968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em visa a certidão retro onde há a informação de descumprimento 

do acordo celebrado, INTIME-SE a requerente, ora Sr. Adriana, na pessoa 

de sua patrona constituída nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66026 Nr: 456-51.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranaíta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDIANE JOSÉ DA SILVA - 

OAB:12.745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o patrono da parte autora, para impugnar a contestação no 

prazo legal.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000066-59.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO (ADVOGADO(A))

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 21/09/2018, às 15h45. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 
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audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 17 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-81.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA BISPO FELIX (REQUERENTE)

MARIA LUIZA BORGES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 21/09/2018, às 16h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 17 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-43.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

ROGERIO DAMASCENO GOMES (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 21/09/2018, às 16h15. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 17 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000091-72.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 21/09/2018, às 16h30. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 17 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-08.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JEFFERSON RICARDO LORSCHEITTER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 21/09/2018, às 16h45. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 17 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-72.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

UESLEI FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 21/09/2018, às 17h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 17 de agosto de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40770 Nr: 520-91.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Merces Rodrigues Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulada por Maria das 

Mercês Rodrigues Araújo em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 

requerendo a citação do executado para efetuar o pagamento do débito 

nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Assim sendo, retifique a autuação, de modo a constar o nome como 

cumprimento de sentença, efetivando as demais alterações no Cartório 

Distribuidor.

Analisando os autos, observo que a parte Executada peticionou nos autos 

às fls. 126/127 expressando concordância com os cálculos apresentados 

pela Exequente às fls. 123/124, de modo que dou-o por homologado.

Destarte, com relação ao crédito da autora e dos honorários advocatícios 

são inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a 

teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, 

de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV 

- ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 43726 Nr: 1852-59.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cirça Novais de Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para manifestar a 

respeito da petição de fls 117/120 no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 18894 Nr: 167-85.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilde Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14885

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para que, se manifeste 

a respeito da Impugnação à Execução de fls 220/254, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 44306 Nr: 340-07.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Gloria Teixeira Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA para que, no 

prazo legal apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 

84/86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 19052 Nr: 326-28.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho Júnior - 

OAB:5.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para que, se manifeste 

a respeito da Impugnação à Execução de fls 163/181, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 40894 Nr: 643-89.2012.811.0022

 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: Clodomiro Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Bento de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551, Uilierson Ferreira da Silva - OAB:MT/20.972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glayton Marcus Meira Nunes 

- OAB:5.957/MT, Vilson Cirilo de Resende - OAB:21.733-O/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA para que, no prazo 

legal apresente perante esta secretaria as Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação de fls 194/198/vºs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 67735 Nr: 599-60.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU para que no prazo legal, apresente 

as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de Ref: 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53689 Nr: 365-49.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Bandura Borodiak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uildima Sperder Baia Baesso, Wesley Sperber 

Baia, Selma Wender Sperber Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação no artigo 1.205/CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimação da Advogada da Parte Autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste sobre as certidões do Sr. Oficial de Justiça, 

Refs: 50 e 51.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53190 Nr: 183-63.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GdA, NRdCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, em cumprimento 

ao despacho de Ref: 74 - nomeio como Advogado Dativo o causídico 

militante nesta municipalidade - Dr. João Faustino Neto - OAB/MT nº 

10.364-A, para proceder a defesa da Requerida, bem como para 

comparecer na AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 

29 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 10H40MIN, a ser realizada no núcleo de 

conciliação desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52962 Nr: 90-03.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rocha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalvair da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da Legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsionno os 

presentes autos à Parte Autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste sobre a juntada da Carta Precatória de Ref: 108, apresentando 

nesta Secretaria o novo endereço da Parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47644 Nr: 2109-50.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinelo Vicente Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo requerente Aguinelo 

Vicente Bezerra, visando suprir omissão e erro material da decisão 

proferida em ref: 64.

Alega, em apertada síntese, que na r. decisão não foi apreciado o pedido 

de concessão de tutela de urgência e do dano moral, bem como houve 

erro material na menção ao número da página do comprovante da DCB.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Verifico a tempestividade da interposição do recurso, razão pela qual, 

RECEBO o presente.

Razão assiste ao requerente quanto às omissões alegadas, mais não ao 

erro material devendo ser ACOLHIDO EM PARTE o recurso.

Verifica-se que quanto a erro material alegado, este não prospera haja 

vista que pelo acesso ao sistema Apolo na visualização do processo a 

página que indica o comprovante da DCB e a de referência 10 para ser 

exato e não a página 49.

Ademais, nota-se que houve omissão na r. decisão e sentença acerca da 

ausência de concessão da tutela de urgência, bem como da análise 

quanto ao pleito de dano moral postulado pelo autor.

Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de 

Processo Civil, RECEBO os embargos de declaração, ACOLHENDO-OS EM 

PARTE, para retificar a decisão de ref: 64 e sentença de ref: 57, 

suprimindo, desta forma, as omissões existentes, passando a parte com a 

omissão ter o seguinte teor:

“DO DANO MORAL.

O requerente pleiteou indenização por danos morais pela 

negativa/cessação arbitrária do INSS ao benefício de auxílio-doença o qual 

estava sendo contemplado, sem aviso de data da cessação.

O mérito da discussão recai sobre o tema da responsabilidade civil do 

Estado.

 São elementos da responsabilidade civil a ação ou omissão do agente, a 

culpa, o nexo causal e o dano, do qual surge o dever de indenizar.

No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, 

objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, 

bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e 

o dano (artigo 37, §6º, CF).

Em análise dos autos, é patente a aplicação do instituto da 

responsabilidade objetiva, visto que o INSS praticou uma conduta 

comissiva, qual seja a cessação do benefício previdenciário, ainda que 

sob a forma de negação.

Contudo a cessação pura e simples do benefício previdenciário de 

auxílio-doença não ocasiona por si só, sofrimento que configure dano 

moral.

 A jurisprudência assim preleciona, vejamos:

69148258  -  PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA  POR 

INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. MATÉRIA PRELIMNAR REJEITADA. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Cabe ressaltar 

que a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada e a produção 

de prova oral não se afigura indispensável, na espécie. O laudo pericial 

constante dos autos traz elementos suficientes ao deslinde da demanda, 

função precípua da prova pericial. 2. A concessão de aposentadoria por 

invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, 

tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja 

incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e 

arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei nº 8.213/91). Idênticos requisitos são 

exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração 

da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei nº 8.213/91). 3. Caso em que, 

positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora ao 

restabelecimento do auxílio-doença, a partir da cessação administrativa 

(20/10/2011. fls. 121) até a data da realização da última perícia médica 

(16/03/2016. fls 245), em que constatada a ausência de incapacidade. 4. 

NO CONCERNENTE AO ALEGADO DANO MORAL, OBSERVO QUE NÃO 

RESTOU COMPROVADA LESÃO QUE CARACTERIZE DANO MORAL OU 

MATERIAL, BEM COMO TENDO A AUTARQUIA DADO AO FATO UMA DAS 

INTERPRETAÇÕES POSSÍVEIS, NÃO SE EXTRAINDO DO CONTEXTO 

CONDUTA IRRESPONSÁVEL OU INCONSEQUENTE, DIANTE DO DIREITO 

CONTROVERTIDO APRESENTADO, NÃO É DEVIDA INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL ou material. 5. Para o cálculo dos juros de mora e correção 

monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da 

elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. 

STF por ocasião do julgamento do RE 870947. 6. Em virtude do acolhimento 

parcial do pedido, condeno a autarquia ao pagamento de honorários 

fixados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2º e 3º, 

do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula nº 111 do C. 

Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, 

nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das 

prestações vencidas após a data da prolação da sentença. Tendo a parte 

autora sucumbido em parte do pedido, fica condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cuja 

exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/1950 (artigo 

98, § 3º, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça 

gratuita. 7. Agravos retidos de fls. 158/61 e 162/65 improvidos. Apelação 

da parte autora parcialmente provida, para reformar a r. sentença e 

determinar a concessão do benefício de auxílio-doença no período de 

21/10/2011 a 16/03/2016. (TRF 3ª R.; AC 0004081-90.2012.4.03.6130; 

Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto; Julg. 18/06/2018; DEJF 

26/06/2018).

Outrossim, não restou comprovado por parte do autor a existência ou até 

mesmo a extensão do suposto dano moral sofrido pelo requerente o qual 

alega, razão pela qual INDEFIRO o pleito indenizatório.

DA TUTELA DE URGÊNCIA.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o reestabelecimento 

do benefício previdenciário denominado auxílio-doença, necessária à 

verificação dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, os quais passo a analisar.

 Como se vê, a tutela de urgência, em caso de fundado receio de dano, 

caso destes autos, requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, 

a saber: I) a probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, porquanto estão 

presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

demonstrado através de documentação plausível com a pretensão 

vestibular, razão pela qual DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado 

pela parte requerente para o reestabelecimento do benefício 

previdenciário denominado auxílio-doença, no prazo de 30 (trinta dias), 

sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até 

o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). “Trata de verba de caráter 

alimentar. Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da 

irreversibilidade inserta no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir 

a excelsa missão a que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, 

Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, 

p. 54.778).”

Mantenho as demais determinações exaradas na sentença de ref:57, 

devendo a mesma ser cumprida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Pedra Preta-MT, 17 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152837 Nr: 1419-61.2018.811.0028

 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: Vanda Xavier da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 
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OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre o laudo pericial de ref.15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150697 Nr: 531-92.2018.811.0028

 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: Beisa Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150731 Nr: 545-76.2018.811.0028

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Marciana Almeida de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da decisão de ref.10 e audiência designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94991 Nr: 164-10.2014.811.0028

 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: GMPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS WENDER CURVO RONDON 

- OAB:15913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da sentença de ref.65

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124022 Nr: 2134-74.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyson Correa dos Santos, Willian Raub 

Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3.009-MT, Silvio Cláudio Ferrari de Souza - 

OAB:22297/MT

 INTIMAR os advogados dos réus para comparecerem no dia 22 de Agosto 

de 2018, às 14h00 horas, para a audiência de instrução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123515 Nr: 1959-80.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Jair de Oliveira Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 INTIMAR o advogado da parte ré, para comparecer na audiência 

designada para o dia 22 de agosto de 2018, às 16h15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160438 Nr: 4328-76.2018.811.0028

 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 Toyota do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josuel Marcio de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 160438

DECISÃO

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A, em desfavor de Josuel Marcio de Arruda, com base Lei 

nº 4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

O Banco Autor firmou com o requerido um financiamento no valor de R$ 

38.580,00 (trinta e oito mil e quinhentos e oitenta reais), garantia da dívida, 

o requerido transferiu ao banco autor a propriedade resolúvel e a posse 

indireta do bem abaixo descrito:

Marca: TOYOTA, Modelo: ETIOS HB X, Ano de Fabricação: 2014/2014, 

Cassi: 9BRK19BT6E2033445, Placa: QBC3127.

Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 Com a petição inicial vieram os documentos.

 É o breve relatório.

Decido.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, o que ocorre 

com devida comunicação do devedor, por meio de carta expedida pelo 

cartório de títulos e documentos, com a comprovação da entrega pessoal 

ao devedor.

No caso, o autor não providenciou a notificação extrajudicial da requerida, 

não cumprindo, assim, o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, o que é imprescindível, nos termos Súmula 72 do 

STJ.

Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 321 do CPC, determino que 

o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos 

documentos que demonstrem que a requerida foi devidamente constituída 

em mora.

Não sendo cumprida a providência no prazo assinalado, a petição inicial 

será indeferida (art. 321 §único do CPC). Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111565 Nr: 2027-64.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isa Falcão Dorileo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos para reconhecer a 

contrariedade e omissão existente na sentença de ref.30 e, 

consequentemente, retificá-la nos seguintes termos:Onde se lê:Por esta 

razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo de ref. 108 e, consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

“b” do Código de Processo Civil.Passe a constar:Por esta razão, 

HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

de ref. 30 e, consequentemente SUSPENDO a execução até o 

cumprimento integral do referido acordo, com fundamento no art. 922 do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o 

autor para requerer o que entender de direito. P.I.C.Transitada em julgado 

a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 708 de 788



 Cod. Proc.: 118512 Nr: 634-70.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Regina Falcão Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.99-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - 

OAB:229.951-SP

 Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos para reconhecer a 

contrariedade existente na sentença de ref.82 e, consequentemente, 

retifica-la nos seguintes termos:Onde se lê:CONDENO a parte Requerida 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º do NCPC.Passe a constar:CONDENO a parte requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§ 2º do NCPC.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117880 Nr: 456-24.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte autora 

autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando for o 

caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou 

de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 

3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).Pela sucumbência e já que devida, fica o 

requerido condenado no pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba advocatícia que, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015 

fixo, em R$ 1.300 (um mil e trezentos reais), a ser revertida em prol do 

advogado da parte autora.Transitando em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127912 Nr: 3341-11.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Catarino da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 127912

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de janeiro de 

2019, às 13h30min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150731 Nr: 545-76.2018.811.0028

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Marciana Almeida de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação De Despejo com pedido de Tutela Antecipada cumulada 

com cobrança de alugueres proposta por Benedita Marciana Almeida de 

Paula em face de Luiz Maria da Silva.

Aduz o autor que é proprietário de um imóvel localizado na Rua Bela Vista, 

n°289 Poconé/MT, sob o qual estava locado a requerida, por prazo 

determinado, através de contrato fixando o pagamento mensal de 

R$450,000, além de ficar a cargo da requerida o adimplemento das contas 

de água, luz.

Sustenta o autor que a requerida esta inadimplente com o aluguel desde 

10 de julho de 2017. Que notificou o requerido dos atrasos e que as 

contas de água e energia também estavam atrasadas.

 Por fim, requer em sede de tutela de urgência, a concessão do despejo 

da requerida.

Os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Defiro o benefício da justiça gratuita nos termos do art.98 e seguintes do 

CPC.

O art.300 do CPC prevê o seguinte:

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.

 Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Nesse diapasão, restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito 

do requerente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

ante a juntada de escritura pública que atesta a propriedade do 

requerente, do contrato de locação, bem como a notificação extrajudicial 

quanto aos aluguéis vencidos desde julho de 2017.

Apesar do decurso de tempo, a parte requerida se recusa a deixar o 

imóvel, igualmente, mantém-se inadimplente, evidenciando o direito do 

autor em reaver o bem em sede de cognição sumária.

Consoante dispõe o art. 59 da Lei n. 8.245/1991, cabe o despejo liminar, 

em caso de inadimplemento de aluguéis, se o contrato for desprovido de 

garantias:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de 

despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias 

previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção 

ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

 § 3o No caso do inciso IX do § 1º deste artigo, 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.”.

Conforme artigo supra, o pedido da autora se pauta na existência de 
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aluguéis vencidos e não pagos, bem como, inexistência de garantia 

locatícia (art. 37 da Lei 8.245/1991), razão pela qual, o pedido merece 

acolhimento, uma vez que está em consonância com o previsto na 

legislação vigente.

Nesse sentindo, o deferimento da tutela antecipada é medida que se 

impõe.

Cumpre salientar que é disponibilizado a parte requerida a purgação da 

mora no prazo de 15 dias, a contar da citação, em consonância com o art. 

62, II da Lei 8.245/91:

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito 

atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, 

incluídos:

a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua 

efetivação;

b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;

c) os juros de mora;

d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por 

cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição 

diversa;

Portanto, tendo a parte ré interesse em permanecer no imóvel, poderá 

pagar ao autor a quantia do débito, devidamente atualizada e corrigida.

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar o 

despejo da requerida, caso não seja efetuado o pagamento no prazo de 

15 dias nos termos do art. 62, II da Lei 8.245/91 (art. 59, §3º Lei 8.425/91), 

com fundamento no art. 300 do CPC.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador na forma do art.334 do 

CPC, intimando o autor para que compareça à audiência designada 

acompanhado de advogado, bem como cite-se e intime-se o réu para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do CPC ou 

havendo desinteresse na realização da audiência, deverá peticionar 

conforme o disposto no §5º do artigo 334 da mesma lei.

 Intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

 Consigne-se nas intimações as advertências contidas no art. 334, §8º e 

art. 344, ambos do CPC.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessáario.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132210 Nr: 779-92.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junior Justino da Silva Campos

 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:

 CÓDIGO: 132210

DESPACHO

 VISTO,

Por necessidade de readequação da pauta de audiências tendo em vista a 

Portaria N. 678/2017 do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 

redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 23 de agosto de 

2018 às 14h00min.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133904 Nr: 1523-87.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Lentes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA NAGILA SANTOS 

PINHEIRO - OAB:21004/MT, THALITA ALVES DA COSTA - 

OAB:21643/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Dito isso, dou o feito por saneado e fixo como ponto controvertido a 

existência de contrato de prestação de serviços entre as partes, tendo 

como objeto a construção de uma ponte no valor de R$ 

160.000,00.Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18 

de outubro de 2018, às 17h00min.Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 

e 270 do CPC/2015, expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133145 Nr: 1168-77.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welson de Arruda Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariel Automóveis Várzea Grande LTDA, Banco 

Volkswagem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Delbianco de 

Almeida - OAB:19.717/MT, Hilton Santos da Silva - OAB:11.794/MT, 

Newman Pereira Lopes - OAB:7.293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Leonardo Platais Brasil - OAB:160.435/ RJ, Suellen 

Monique L. dos Santos - OAB:19.280 -mt

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, e CONDENO 

o Requerente no pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em 

R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC/2015, ficando 

suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC/2015, 

uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147114 Nr: 7582-91.2017.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE GERVASIO DE ALMEIDA , Dulce Gervasio da 

Silva Almeida, Max de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Hermes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324, HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - OAB:15203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os autos de Remocão de Inventariante foram distribuídos 

com o código nº 160506

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150019 Nr: 273-82.2018.811.0028

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOEL GILSON DA SILVA, Filiação: 

Joaquim Geraldo da Silva e Narcy Alves da Silva, data de nascimento: 

14/04/1970, brasileiro(a), natural de Isde-GO, casado(a), Telefone 

3326-4503. 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: " A requerente encontra-se separada judicialmente do 

requerido Joel Gilson da Silva, desde 2006, conforme sentença dos autos 

de Sepração Juidical - proc. 346/2005. Código 9733, que tramitou na Vara 

Única desta Comarca. Ante o exposto, não havendo mais possibilidade do 

restabelecimento da sociedade conjugal e atendidos os termos da 
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legislação vigente, requer seja decretada a conversão da separação 

judicial em divórcio, expedindo-se o competente mandado de averbação 

ao Cartório de Registro das Pessoas Naturais da Comarca de Tangará da 

Serra - MT.

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO. Adote a secretaria as 

providências necessárias ao regular processamento do feito.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 20 de agosto de 2018

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157779 Nr: 3288-59.2018.811.0028

 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 do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

OAB:3701/MT, PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - 

OAB:16538/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138507 Nr: 3407-54.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delma Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte exequente da juntada de ofício de ref.41

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131870 Nr: 653-42.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Niete Juliana da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a impugnação de ref.40

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141964 Nr: 4902-36.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abigail Querina da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens, 

AZUL LINHAS AEREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PINHEIRO DE 

CAMPOS - OAB:14215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o autor nos termos do § 3º do art.334 do NCPC, bem como da 

audiência de conciliação, designada para o dia 01 de Outubro 2018, às 

10h40min, .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157935 Nr: 3347-47.2018.811.0028

 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: Orentino Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ref.11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149987 Nr: 265-08.2018.811.0028

 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: MAMEDES PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132719 Nr: 982-54.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Catarina da Silva, Marcia Cristina Fujimura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.9

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130480 Nr: 4602-11.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Porto Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.9

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110219 Nr: 1638-79.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Conrado da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parta autora para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao 

recurso de ref.36

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106497 Nr: 633-22.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cassiano Sobrinho

 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: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:3772/O
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 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar sobre a impugnação 

de ref.61

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103795 Nr: 3032-58.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Silvestre de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antunes Barros - 

OAB:3.825-MT, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE FEIJÓ MACEDO - 

Procuiradora Federal - OAB:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifesatr sobre a juntada de 

ref.98

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104923 Nr: 151-74.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candida Augusta de Arruda Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO INSS - 

OAB:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifesatr sobre a juntada de 

ref.27

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152630 Nr: 1334-75.2018.811.0028

 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: MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.22

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151837 Nr: 987-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosário Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152842 Nr: 1422-16.2018.811.0028

 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: Sebastião Jeronimo de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 17

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95229 Nr: 240-34.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Policarpo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifesatr sobre a juntada de 

ref.73

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95229 Nr: 240-34.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Policarpo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de recurso de 

ref.73

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78225 Nr: 911-28.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedrosa Gonçalves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15.156/MT, Elimare Cunha Fontes - OAB:18329, 

Jose Antonio S. Pompeu Cardoso - OAB:21046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora de 

auxilio doença, devido desde 29.10.2009, pelo prazo de 90 (dias), 

devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o 

indeferimento do pedido administrativo e juros conforme a remuneração da 

caderneta de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, 

julgamento em 20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Tendo em vista a 

presente decisão considerando que se trata de verba alimentar com 

fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência antecipada 

para que o INSS implante o benefício da autora em trinta dias sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais). 

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do 

Segurado: PEDROSA GONÇALVES DE ALMEIDA2.Benefício concedido: 

Auxílio doença.3.Data do início do pagamento: 20.09.20094.Renda mensal 

inicial: a calcular. 5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença (caso ainda não tenha sido implantado).Nestes termos, saem 

todos intimados. Dou por intimado o INSS, uma vez que o mesmo foi 

devidamente intimado para o ato e não compareceu. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por 

que se encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78224 Nr: 912-13.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodemilson Jose de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Tendo em vista que a autarquia ré não foi regularmente intimada para a 

presente oralidade, REDESIGNO para realização de audiência de 

conciliação, instrução e julgamento o dia 31 de outubro de 2018 às 

17h00min.

2. EXPEÇA-SE o necessário.

3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 8987 Nr: 9-18.1988.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Francisco da Silva, Silvio Alves da 

Silva, Jorge da Silva, Renaldo Roberto Perreto, Giovani Muraro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Helena da Silva Ramos 

- OAB:2.465-MT, Neury Alcides de Souza - OAB:1883/RO

 CÓDIGO: 8987

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

INTIMEM-SE os Requeridos, por meio de seus representantes processuais, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem quanto ao laudo pericial 

acostado aos autos (fls. 570/591), requerendo o que entender de direito.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15362 Nr: 342-03.2007.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alves de 

Souza-Procurador Federal - OAB:Mat.1553340

 CÓDIGO: 15362

DECISÃO

VISTO EM CORREIÇÃO,

Trata-se de pedido de habilitação nos próprios autos formulado pelos 

herdeiros necessários BENEDITA ERNESTINA DA SILVA, SANDRO 

MARCELO APARECIDO DA SILVA, SANDRA REGINA DA SILVA e SELMA 

CRISTINA DA SILVA em virtude do falecimento de BENEDITO ANTÔNIO DA 

SILVA.

Com o pedido juntaram a certidão de óbito do autor, bem como documentos 

hábeis à comprovação da qualidade de herdeiros necessários.

Devidamente intimado quanto ao pedido de habilitação de herdeiros, o 

Requerido INSS concordou apenas com a habilitação da herdeira 

BENEDITA ERNESTINA DA SILVA, única herdeira habilitada nos autos da 

pensão por morte NB21/140.437.704-0.

Em decorrência da oposição do INSS, foi determinada a intimação dos 

Requerentes, que quedaram-se inerte.

É o relatório.

Decido.

Segundo o artigo 687, do CPC/2015, a habilitação ocorre quando, por 

falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de 

suceder-lhe no processo.

Tratando-se de pedido de habilitação promovido pelos herdeiros 

necessários, esta proceder-se-á à habilitação nos autos do processo 

principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, 

o processo (artigo 689, do CPC/2015).

Analisando os autos, notadamente os documentos de ref. 195/203, 

verifico que restaram comprovados os requisitos do artigo 687, do 

CPC/2015, qual sejam, o óbito do autor da ação, e a comprovação da 

qualidade dos requerentes como herdeiros necessários do de cujus.

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido de habilitação nos próprios autos, 

promovida pelos herdeiros necessários, nos termos do artigo 687, do CPC.

Intimem-se as partes para manifestarem o que entenderem de direito, no 

prazo de 10(dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 16534 Nr: 1515-62.2007.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bom Dia Comercio, Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Cassia Silva Lobo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Monteiro da Silva 

Moreira - OAB:6.740, Jackson Mário de Souza - OAB:4635, Rosely 

Amaral de Souza - OAB:11864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 16534

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

DEFIRO os pedidos de fls. 70/71.

DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome da executada RITA DE 

CÁSSIA LOBO - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 08.228.947/0001-00, até o 

valor atualizado da obrigação (R$ 47.160,49), consoante cálculo juntado 

ao feito (fls. 72).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art. 841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

DETERMINO, ainda, a expedição de certidão para fins de apontamento no 

cartório de Protestos de títulos, na forma do artigo 517 do CPC, bem como 

a inclusão da Requerida nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

DETERMINO, por fim, a atualização da capa do presente feito, fazendo 

constar no polo ativo da execução em epígrafe “Massa Falida da Bom Dia 

Comércio, Importação e Exportação LTDA”, em substituição à “Bom Dia 

Comércio, Importação e Exportação LTDA”.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 10181 Nr: 994-88.2005.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinelli & Silva Campos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Checchin Junior - 

OAB:3329

 CÓDIGO: 10181

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Certifique-se se as partes foram devidamente intimadas da realização do 

leilão e da venda do imóvel, bem como se houve interposição de recurso 

quanto ao leilão realizado para adjudicação do bem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150019 Nr: 273-82.2018.811.0028

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO

Adote a secretaria as providências necessárias ao regular 

processamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 55310 Nr: 478-92.2010.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Vieira Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicole Romeiro Taveiros - 

Procuradora Federal - OAB:26884/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188, Reynaldo B. da F. Accioly 

Junior - OAB:7581

 VISTOS,

Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de MANOEL VIEIRA RONDON.

Em suma, o embargante discorda com os valores apresentados pelo 

embargado, no que pese ao valor do benefício previdenciário a ser 

implantando.

Instado a manifestar, o embargado apresentou impugnação.

É o relatório.

Decido.

Em análise aos autos da ação principal, verifico que houve concordância 

do requerido com os cálculos apresentados pela parte autora, bem como a 

implantação do benefício e o consequente arquivamento do processo 

(código 9773).

Nesse diapasáo, resta clara a perda do objeto do feito em razão do 

regular restabelecimento do benefício previdenciário do autor.

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, VI do CPC/2015.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150019 Nr: 273-82.2018.811.0028

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 150019

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista que há interesse de menor, vistas ao MP para 

manifestação.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Após, Conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014424-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO (ADVOGADO(A))

CONCEICAO MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 14h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018596-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 28/09/2018 Hora: 18:50, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018596-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 28/09/2018 Hora: 18:50, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018595-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CRISTINA DE AQUINO ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 28/09/2018 Hora: 19:00, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018595-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CRISTINA DE AQUINO ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente 

carta, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer 

à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão 

Energisa-MT - Poconé Data: 28/09/2018 Hora: 19:00, no endereço ao final 

indicado. 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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014423-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LAZARO FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

JHONATAN DA SILVA GUSMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 15h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014422-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE JESUS GERMANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 15h10 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014432-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA MARIANO (REQUERENTE)

JHONATAN DA SILVA GUSMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 15h20 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011061-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETA FATIMA BARROS NEVES (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 15h30 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019247-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora parra audiência de conciliação no dia 27/09/2018 

às 08h00 sala 10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019247-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ROSIMEIRE LUIZA DO NASCIMENTO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente carta, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiências 10 - Mutirão Energisa-MT - Poconé 

Data: 27/09/2018 Hora: 08:00, no endereço ao final indicado. 

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, Tálita Jacielle Matos dos 

Santos Galindo Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014347-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 15h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014347-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 15h40 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011899-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALGEPINA MARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 15h50 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011908-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA KATIA DOS SANTOS RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 16h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011908-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KATIA DOS SANTOS RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 16h sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011539-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ELISA GONSALINA MENDES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência de conciliação em 

28/09/2018 às 16h10 sala 04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011231-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARIA ISABEL DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 25 de setembro de 2018, às 08:50 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012575-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PORTO DA SILVA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 28 de setembro de 2018, às 15:10 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011613-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO (ADVOGADO(A))

ADILIO MANUEL DALLA NORA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 28 de setembro de 2018, às 15:20 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010816-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JUCELE DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 28 de setembro de 2018, às 15:30 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014099-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERILENE DE PAULA E SILVA SOUZA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 28 de setembro de 2018, às 15:40 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ATAMILDE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 28 de setembro de 2018, às 15:50 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012576-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

GISELY JANAINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte para comparecer à audiência de conciliação à realizar-se 

a em 28 de setembro de 2018, às 16:00 hrs, na sala 06 - multirão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013828-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para comparecer em audiência de conciliação no 

dia 24/09/2018Às 10h00 sala 02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-32.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

VANDERLEI PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 22 de outubro de 2018 as 

13:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-46.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEY BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 22 de outubro de 2018 as 

15:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-06.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIANGELA CRISTINA DE MORAES PRADO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 22 de outubro de 2018 as 

13:50h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011002-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA RAMOS (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 06 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 25/09/2018 Hora: 11:20, no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011259-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILSO SANTOS DO CARMO (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A presente, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiências 06 - Mutirão BB - 

Poconé Data: 25/09/2018 Hora: 08:30, no endereço ao final indicado. 

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, HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-73.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILMA DE AMORIM OLIVEIRA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 22 de outubro de 2018 as 

15:20h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-40.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO EVANIL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 22 de outubro de 2018 as 

14:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-83.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES DA CUNHA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 22 de outubro de 2018 as 

17:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-90.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

13:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-77.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

JAIR SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

14:15h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-75.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARCIO DENIZ (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

15:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016983-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON COSTA E SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 28/09/2018, às 08h, sala 9, mutirão Energisa Poconé

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000181-87.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA (ADVOGADO(A))

EUYDES OTAVIANO DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTINO JOSÉ DA SILVA (REQUERIDO)

BATILDES LEMES DE CAMPOS FILHO (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 22 de outubro de 2018 as 

13:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016981-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 28/09/2018, às 8h10, sala 9, mutirão Energisa Poconé.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA (ADVOGADO(A))

LUSINETE DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 02 de 

Outubro de 2018, às 15:45 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016791-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LEANDRO SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para comparecer à audiência de 

conciliação em 28/09/2018, às 11h20, sala 9, mutirão Energisa Poconé

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018433-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR DE ARRUDA FIALHO AGUIAR (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 26/09/2018 às 11h50, sala 9, mutirão Energisa Poconé

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015731-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ELEONORA RODRIGUES DE CARVALHO DORILEO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação em 28/09/2018 às 14h, sala 9, mutirão Energisa Poconé

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53662 Nr: 3114-93.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Moreira de Brito, Azelia Caetano Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cunha, Cissomar Perese da Silva, 

Antonio Coelho de Souza, Maria de Tal, Francisco Tome, Maria Irani dos 

Santos, Rivaldo José Pereira, vulgo "Brinco", Orlando de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLAINY DANILO MATOS 

BARBOSA - OAB:16023, João Cleiton Araujo de Medeiros - 

OAB:15107 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 DECISÃO

Considerando a petição retro, defiro parcialmente os pedidos, razão pela 

qual determino a intimação pessoal do requeridos Rivaldo José Pereira e 

Orlando Ferreira da Silva para, no prazo de 05 (cinco) dias, constituírem 

novos procuradores nos autos.

 Em tempo, tendo em vista, que Antônio Coelho de Souza se encontra em 

lugar incerto e não sabido, no termos do art. 256 do CPC/2015, defiro o 

pedido de citação por edital.

Com o transcurso do prazo in albis, abra-se vista à Defensoria Pública 

para exercer a função de curadoria especial e para apresentar 

contestação no prazo legal.

Após, intime-se para impugnação e retornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20128 Nr: 792-08.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 

de setembro de 2018, às 15h45mim (horário oficial do estado de mato 

grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9286 Nr: 1623-32.2006.811.0059

 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: Luzia Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

o retorno dos autos da instância superior.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53276 Nr: 2767-60.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delfino Bernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaiceli Camarin Pietrobon - 

OAB:16897, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:12622 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial.Condeno o autor ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado, 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 (art. 98, §3º, do NCPC).Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21703 Nr: 1886-88.2011.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Pimentel Figueredo - 

OAB:40840
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 Decisão

A fim de melhor instruir o feito, defiro o pedido retro.

Assim sendo, DETERMINO que se expeça ofício à equipe Multidisciplinar 

desta Comarca, a fim de envie a este juízo, no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias, estudo psicossocial a ser realizado na residência da avó materna da 

infante, Sra. Zilda Ferreira Santos.

 Com a juntada, abra-se nova vista ao Ministério Público para 

manifestação.

 Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o 

julgamento antecipado da lide.

Por fim, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20083 Nr: 747-04.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vãnia Pires Vanderley Mello

 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:

 Despacho

 Abra-se vista à autarquia ré para apresentação da contestação de 

mérito.

 Decorrido o prazo de resposta, intime-se a parte autora para impugnação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52914 Nr: 2473-08.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandrismar Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Ante o teor da petição retro, abra-se vista ao INSS para, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar manifestação.

Com o retorno, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83461 Nr: 5158-80.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em razão do lapso de tempo, nesta 

data procedir o estorno da carga destes autos supra. Certifico ainda, que 

o executado foi citado para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83464 Nr: 5160-50.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em razão do lapso de tempo que o 

processo está em carga com a executada, nesta data procedir seu 

estorno. Certifico ainda, que o executado foi citado para opor embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias e ficou inerte em sua obrigação, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55040 Nr: 427-12.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janival Moraes Piagem, Gilberto Mendes 

Leoncini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - 

OAB:17609/MT, Jose Henrique da Silva Vigo - OAB:17.074-A - MT, 

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:MT 18173/O

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedir o 

desentranhamento dos documentos juntados nas REF 30 e 40, conforme 

determinado por este Juízo e entreguei os referidos documento ao 

Distribuidor desta Comarca, para as devidas providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96279 Nr: 502-46.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DA SILVA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACINAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar o 

INSS ao pagamento de pensão por morte, calculada sua renda mensal 

inicial com base na média aritmética simples dos maiores 

salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de 

todo o período contributivo do “de cujus”.Quanto ao termo inicial do 

benefício (DIB), tem-se que, baseado no artigo 74 da Lei 8.213/91, o termo 

inicial do benefício deverá ser a data do óbito (07.02.2015 – fl. 21).Quanto 

à atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cadernetas de poupança 

(artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 

desde quando devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, 

diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação 

da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010027-18.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ERIKSON ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA BIZERRA DA MOTA 06410586167 (EXECUTADO)

ELSON MENDONCA LEITE - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010027-18.2015.8.11.0059. EXEQUENTE: ERIKSON ALVES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ELSON MENDONCA LEITE - ME, MARINA BIZERRA DA MOTA 

06410586167 Com base no enunciado 71 do FONAJE, designo audiência 

de conciliação para o dia 17 de setembro de 2018, às 14h30 min (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Intimem-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-74.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO SOUZA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ALINE GUIMARAES CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ALVES FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000499-74.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ALINE GUIMARAES 

CARDOSO REQUERIDO: MIGUEL ALVES FERNANDES Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 17 de setembro de 2018, às 

14h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49575 Nr: 5248-30.2013.811.0059

 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: Lenio Ramos Vêncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropastoril Vitoria do Patricícnio s/a, Jean 

Louis Chapelle, Amilcar Gameiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Rhudson Santos Carvalho 

- OAB:22.315, Marília Crestani - OAB:16.556 - MT, Paulo Roberto 

Tavares de Sena - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestação 

sobre o retorno da carta precatoria juntada nas fls.221/238.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77475 Nr: 1381-87.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurípedes Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudson Ferreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO MARTINS DA SILVA 

NETO - OAB:17974/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, afim de intimar a parte autora para que informe se 

houve o devido pagamento da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80624 Nr: 3346-03.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE GUALBERTO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que no prazo de 

15 (quinze) dias, efetue o recolhimento da complementação de diligência 

do Oficial de Justiça, cuja guia deve ser emitida junto ao site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o ,  n o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao. Conforme 

solicitado na Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80624 Nr: 3346-03.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE GUALBERTO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, para intimar a parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco)dias informe se o requerido efetuou o devido pagamento da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57005 Nr: 1587-72.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que, no prazo 

legal, se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45939 Nr: 1750-23.2013.811.0059

 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): Kleiber Carlos Vilela Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Frigeri - OAB:12736/MT, 

Reginaldo Siqueira Faria - OAB:7028/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerida para apresentar 

quesitos da pericia no prazo de 15 dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14397 Nr: 881-02.2009.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC, JACN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Santos de Queiróz - 

Defensora Pública - OAB:100187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronia Maria Barros 

Milhomem - OAB:8242

 Após diligências realizadas por este Juízo, consoante certidão 
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colacionada às folhas retro, verificou-se que o Estado de Mato Grosso 

não efetua o pagamento das despesas para custeio de exame de DNA, 

ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

Neste viés, considerando que ambas as partes pugnaram pela realização 

da prova pericial, bem assim tendo em vista que esta se mostra 

imprescindível para deslinde do feito, designo o dia 03 de dezembro de 

2018, às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, para que as 

partes compareça perante a Secretaria Judicial da 2ª Vara para fins de 

colheita de seu material genético.

Tangente ao custeio do exame, tendo em vista que seu valor, atualmente, 

perfaz o montante de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), atribuo 

50% deste valor para cada parte, a ser efetuado na conta corrente nº 

2154-7, agência 3467-3, Banco Bradesco, de titularidade do laboratório 

Bio Genetics Tecnologia Molecular Ltda.

Intime-se a parte autora mediante remessa dos autos ao Ministério Público.

Efetive-se a intimação da parte ré com a publicação deste decisum no DJe, 

posto que o demandado possui advogado constituído.

Porto Alegre do Norte/MT, 15 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21233 Nr: 864-93.2009.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcobrás - Comercial e Incorporadora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494/O, Ana Paula Frasson Teixeira - 

OAB:3.125, Jean Luis Teixeira - OAB:4.737, Tomás Roberto 

Nogueiro - OAB:4.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Aqui se tem embargos à execução opostos por Arcobrás – Comercial e 

Incorporadora Ltda em face da Fazenda Nacional.

Em que pese a decisão contida às folhas 192, verifica-se que não foi 

efetivada a intimação da demandada, razão pela qual determino à 

Secretaria Judicial que promova a imediata remessa dos autos à 

Procuradoria Jurídica respectiva para manifestação, nos termos exarados 

na indigitada decisão.

Após, volvam-me imediatamente conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 16 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52607 Nr: 2238-41.2014.811.0059

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 (...) o artigo 22, §1º da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que estabelece: 

“O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente 

necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da 

prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, 

segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo 

Estado.”.Desta forma, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, 

porquanto tempestivos, e JULGO-OS PROCEDENTES, para fim de sanar a 

omissão contida na sentença, arbitrando, em favor do advogado Roger 

dos Santos, honorários advocatícios no patamar de 2 URH, ônus este a 

ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.Esclarece-se que permanecem 

inalterados os demais comandos sentenciais.Porto Alegre do Norte-MT, 16 

de agosto de 2018.Marcos André SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22361 Nr: 2346-75.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozelino Costa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8506-A

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com isso, julgo 

extinto o processo.Sem custas, considerando que o feito processou-se 

com os benefícios da justiça gratuita.Condeno o autor a pagar ao réu 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10%(dez por cento) do 

valor atualizado da causa, mas, em razão de gozar o autor da gratuidade 

judiciária, a exigibilidade da verba fica suspensa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Porto Alegre do Norte/MT, 16 de agosto de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18855 Nr: 2678-76.2010.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington Borges de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pinheiro, Lourival do Ferro Velho, 

Macelio Lemes dos Reis, alcunha "Cobrinha", Materson Pereira Correa, 

vulgo "Neném", Abdoral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Instadas a se manifestarem quanto às provas pretendidas para deslinde 

do feito, o requerente postulou pela realização de audiência para oitiva de 

testemunhas.

De outro vértice, o requerido deixou transcorrer sem manifestação o 

prazo assinalado, consoante certidão contida às folhas 425.

Assim, defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pela 

autora, frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 

2018, às 15h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se as partes por intermédio de seus advogados constituídos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 15 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52193 Nr: 1879-91.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augusta Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Moradores do Bairro 

Aeroporto, Thais Ferreira dos Santos, João Ferreira dos Santos, Kelly 

Silva Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB:5913 -B

 Instadas a se manifestarem quanto às provas pretendidas para deslinde 

do feito, ambas as partes postularam pela realização de audiência para 

oitiva de testemunhas.

Assim, defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas 

partes, frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória.
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Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de outubro de 

2018, às 12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se as partes por intermédio de seus advogados constituídos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 15 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 2265 Nr: 530-73.2002.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ilton dos Santos Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal de Canabrava do 

Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A/MT

 Autos n. 530-73.2002.811.0059 (código 2265)

Certifique a Secretaria deste Juízo se houve pagamento dos valores 

requisitados e, se tiver ocorrido, não remanescendo diligências a serem 

realizadas, arquivem-se estes autos na condição de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 5 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105995 Nr: 6032-31.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Neto de Sousa, vulgo "Lele"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva do acusado LEANDRO NETO DE SOUSA, 

vulto “LELE”.Outrossim, apresentada a resposta escrita, pela defesa 

constituída, dativa ou Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do 

juiz para exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 

do CPP. Pois bem.São hipóteses de absolvição sumária: a) existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta 

de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CPP).Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 

397 do CPP) e inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito 

saneado e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

setembro de 2018, às 12h30min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado 

após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas. Requisite-se o réu preso, expedindo-se o 

necessárioCiência ao MPE e a Defesa.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65697 Nr: 1594-30.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Gomes da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 DECISÃO

Fica devidamente citado na presente solenidade o acusado, devendo a 

defesa técnica apresentar resposta a acusação no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77845 Nr: 1578-42.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Ferreira Santos, Vilmar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Sergio Dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622/MT, Wueiner Vilela - OAB:GO18969

 Defiro o pedido ministerial retro (ref. 13).

Assim sendo, certifique-se e expeça-se mandado de intimação, conforme 

requerido pelo Parquet.

Após, vista ao MPE para alegações finais.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19305 Nr: 69-86.2011.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonhleno Reis da Silva, vulgo "Maranhese", 

Idelmar Oliveira de Freitas, vulgo "Perigoso", Carlos Alberto Santos de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B, Nelton Schwingel - OAB:14175-A/MT, Tiago da Silva 

Machado - OAB:17908 - MT

 Autos de nº. 69-86.2011.811.0059 (código 19305)

O Ministério Público Estadual apresentou alegações finais, consoante se 

verifica às fls. 145/152.

Neste passo, cumpra a segunda parte do despacho de fl. 144, abrindo-se 

vista para as defesas, no prazo legal, para apresentarem alegações 

finais.

Feito isso, volvam-se os autos conclusos para prolação da sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

Porto Alegre do Norte (MT), 15 de julho de 2018.

 Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18662 Nr: 2493-38.2010.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 Autos n. 2493-38.2010.811.0059 (código: 18662)

Intime-se o Ministério Público Estadual para manifestar-se no prazo legal, 

quanto ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu, Evandro Ferreira 

Barbosa, contido nas folhas 92/95.

Porto Alegre do Norte (MT), 03 de julho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20924 Nr: 1447-77.2011.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emivan Neres Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Guimarães Naves 

Carneiro - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Chybli Hadad Neto - 

OAB:MT 22.440, Renata Guimarães Naves Carneiro - 

OAB:16975-B/MT

 Autos n. 1447-77.2011.811.0059 (código: 20924)

Compulsando aos autos, verifica-se que não foram ouvidas as 

testemunhas do acusado, pois não foram localizadas.

 Mesmo o advogado da defesa devidamente intimado para apresentar 

novo endereço da testemunha Antônio Soares, conforme certidão contida 

na folha 121, permaneceu inerte.

Referente ao que foi pedido pelo Ministério Público contido na folha 140, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito em relação à realização do 

interrogatório do réu.

Designo audiência para o interrogatório do réu para o dia 04 de setembro 

de 2018 às 16h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Porto Alegre do Norte (MT), 03 de julho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45877 Nr: 1687-95.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cairo Martins Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT

 SENTENÇA

Autos n.º 1687-95.2013.811.0059 (código 45877)

Estes autos tratam de ação penal movida em face de CAIRO MARTINS 

RIBEIRO, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 303, § único, I 

da Lei 9.503/1997.

Consta nos autos que os fatos teriam ocorrido no dia 9 de setembro de 

2012 e a denúncia, recebida em 17 de março.

Ocorre que foi oferecida, aceita e homologada judicialmente proposta de 

suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 anos, combinada com 

obrigação de recolhimento de R$ 500 em favor de entidade social e 

comparecimento à Secretaria Judicial para prestar informações.

Decido.

Consta nos autos ter decorrido mais de 2 anos da homologação da 

suspensão condicional do processo. Há informações no caderno 

processual ainda que o acusado compareceu à Secretaria e que realizou 

os depósitos assumidos.

Assim, tendo em que o réu permaneceu sem qualquer apontamento nos 

registros deste Tribunal de Justiça, é caso de extinção da punibilidade pelo 

cumprimento das medidas.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, EXTIGO A PUNIBILIDADE 

DE CAIRO MARTINS RIBEIRO quanto às imputações feitas nestes autos 

pelo cumprimento das medidas imposta para suspensão condicional do 

processo.

Ciência ao Ministério Público.

Ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos na condição de 

findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 14 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.: 22719 Nr: 632-98.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduino Rezer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT, Eliane Fuhr - OAB:19109/O, Ghyslen Robson 

Lehnen - OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT, 

Tatiana Dias de Campos - OAB:9369//MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando a legitimidade das razões apresentadas pelo causídico 

outrora designado, REVOGO a parte final da decisão de ref. 171, de modo 

que NOMEIO a d. Advogada Dra. Eliane Fuhr, OAB/MT sob o n° 19109, 

como curadora especial da parte executada, conforme preceitua o artigo 

72, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

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 da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que a mesma 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Registro, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença/decisão.

Promova o devido cadastramento da causídica no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151 Nr: 72-84.1999.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Administradora de Cartôes de Crédito S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Neves Pessoa, José Carlos Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:15489/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A/MT, 

Luciana Alcântara - OAB:5276-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simoni Bergamachi da 

Fonseca - OAB:5.810-MT

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do exequente, na pessoa 

do advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas judiciais finais no valor de R$ 789,33 

(setecentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos ), podendo ser 

pago através de Guia(s) a ser(em) emitida(s)e retirada(s) no Cartório 

Distribuidor desta Comarca ou emitida(s) 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 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27654 Nr: 126-54.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLBrpDdLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS proposto por 

FELIPE LIMA BATISTA, representado por sua avó Dejanira de Lima 

Nascimento em face de ELSO BATISTA, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Aduz, em síntese, que restou judicialmente acordado e homologado que a 

criança ficaria sob a guarda da avó materna (representante do requerente 

Dejanira de Lima Nascimento), sendo que os genitores prestariam a título 
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de pensão alimentícia R$ 150,00 reais, cada um, além de 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias relacionadas ao filho. 

Acrescentou que no que concerne as despesas extraordinárias, não vem 

sendo cumprida pelo executado, que dias após dias, procura-se furtar da 

obrigação assumida, sendo que os gastos atingem o montante de R$ 

891,16, que acrescidos de juros e correção monetário está em R$ 932,22, 

conforme se comprova pelos documentos acostados a presente 

execução. Derradeiramente, salientou que mesmo diante das insistentes 

cobranças, o executado ignora seu dever e furta-se de sua obrigação, 

sendo que o débito com o filho, encontra-se em torno de R$ 466,11 

(quatrocentos e sessenta e seis reais e onze centavos), conforme 

demonstrativo dos débitos, os quais foram contraídos em 24/12/2016 – R$ 

294,49; 21/03/2017 R$ 190,70; 10/04/2017 R$ 250,00 e 10/04/2017 R$ 

155,97.

Recebida a inicial (ref. 53), o executado foi regularmente citado/intimado 

(ref. 70), contudo, quedou-se inerte, vez que não efetue/comprovou o 

pagamento do débito alimentar em atraso ou justificou impossibilidade de 

fazê-lo (ref. 73). Diante disso, a parte exequente pugnou pela penhora de 

possíveis bens, e subsidiariamente, decretação de prisão civil – ref. 80, 

sendo somente àquele pedido deferido por este juízo – ref. 82.

A d. causídica nomeada na ação de conhecimento para defender os 

interesses do executado declinou da designação – ref. 83.

Após a infrutífera tentativa de penhora (ref. 94), o exequente reiterou o 

pedido de decretação da prisão civil do executado - ref. 101.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Preliminarmente, registro que os pedidos apresentados pelo exequente e 

regularmente recebidos estão sendo processados pelo rito da 

expropriação, previsto no art. 528, §8° c/c art. 523 e seguintes, ambos do 

Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Assim, ao optar por promover o cumprimento da sentença nos termos do 

disposto no Livro I da Parte Especial, Título II, Capítulo III, do CPC - do 

cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa -, não será admissível a prisão do 

executado.

Vale lembrar, ainda, que a opção pelo procedimento previsto no art. 528, 

§8º do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) implica em renúncia 

àquele disposto no §3º do mesmo artigo, impossibilitando assim a 

decretação da prisão do devedor de alimentos.

Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente, de modo que 

DETERMINO sua devida intimação para manifestar/requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38721 Nr: 2905-45.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de outubro de 2018 às 

13hrs30min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27159 Nr: 1288-21.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. Das Chagas Transportes ME, Francélio 

Alves das Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Diniz - 

OAB:16.355/MT, Nilton Flávio Ribeiro - OAB:3.080-A/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO OU 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA-SICREDI UNIVALES em desfavor de 

F.A.DAS CHAGAS TRANSPORTES ME e FRANCÉLIO ALVES DAS 

CHAGAS, todos devidamente qualificados nos autos.

Após o recebimento da inicial (ref. 4), restou certificado pela Secretaria 

deste juízo que os executados estavam em local incerto e não sabido (ref. 

6), oportunidade em que a parte exequente pugnou pela citação editalícia 

(ref. 10), sendo deferido somente em nome da parte requerida FRANCELIO 

ALVES DAS CHAGAS (ref. 12).

Expedido edital de citação em nome dos executados F.A.DAS CHAGAS 

TRANSPORTES ME e FRANCÉLIO ALVES DAS CHAGAS à ref. 16.

Decorrido o prazo legal (ref. 24), houve a nomeação do causídico Dr. 

Nilton Flávio Ribeiro como curador especial para patrocinar os interesses 

dos executados (ref. 40), o qual opostos embargos à execução 

(1282-43.2017.811.0019 - Código n.º 35323).

Transitado em julgado a sentença que rejeitou os embargos (ref. 54), o 

executado FRANCÉLIO ALVES DAS CHAGAS compareceu nos autos por 

meio de advogado constituído, pugnando por prazo para a devida vista 

(ref. 59).

Por sua vez, a parte exequente requereu a realização de busca de 

valores e bens pelos Sistemas BACENJUD e RENAJUD, apresentaram o 

respectivo memorial atualizado de cálculo (ref. 60).

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

De início, DETERMINO o devido arquivamento com as baixas de estilo no 

Sistema Apolo dos embargos à execução (1282-43.2017.811.0019 - 

Código n.º 35323), ainda apenso nesse processo.

Ademais, DEFIRO o pedido apresentado pelo executado FRANCÉLIO 

ALVES DAS CHAGAS à ref. 59, devendo promover com o devido 

cadastro do causídico constituído por ele, INTIMANDO-O, inclusive, para 

se manifestar/requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, razão pela qual postergo a análise dos requerimentos formulados 

pela parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27989 Nr: 250-37.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Correia Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Não havendo óbice ao pleito retro, DEFIRO o pedido de suspensão dos 

autos pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

 Após o transcurso do prazo, intime-se a parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38573 Nr: 2825-81.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM - Potencial Agronegócios Ltda-ME, Carmen 

Montagna, Roberta Rodrigues Rufatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR-56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 
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pelo BANCO DO BRASIL S.A, em face de CM POTENCIAL 

AGRONEGOCIOS LTDA-ME, CARMEN MONTAGNA e ROBERTA 

RODRIGUES RUFATTO, todos devidamente qualificados nos autos.

Receb ida  a  i n i c i a l  ( r e f .  5 ) ,  o s  e x e c u t a d o s  f o r a m 

regularmente/pessoalmente citados/intimados (ref. 17), contudo, não 

efetuaram o pagamento do débito ou compareceram nos autos.

Entre um ato e outro, as pesquisas de valores e bens nos Sistemas 

informatizados BANCENJUD e RENAJUD restaram igualmente infrutíferas – 

refs. 27 e 38, razão pela qual a parte exequente pugnou pela realização 

de buscas no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD – ref. 42.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Com efeito, realizadas diligências outras no sentido de localização de bens 

da(s) parte(s) executada(s) e restando todas elas infrutíferas, afigura-se 

razoável a quebra do sigilo fiscal da mesma.

Posto isto, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, conforme requerido, 

com a finalidade de averiguar a existência de bens passíveis de penhora 

de propriedade da(s) parte(s) executada(s), e nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o resultado da referida consulta.

Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas por sigilo 

fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o gabinete da 

Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo da Sr. Gestor Judicial, 

devendo-se colocar na capa dos autos e no sistema Apolo a observação 

de que trata-se de processo sigiloso.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37624 Nr: 2358-05.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edevar da Costa Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de 

benefício previdenciário formulado, forte nos fundamentos de fato e de 

direito constantes da decisão e declaro extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27885 Nr: 220-02.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deyvid Batista, Adriana Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/O, 

JEFFERSON WEISS - OAB:17628/O, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Toni Fernande Sanches - 

OAB:19.529-MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Inicialmente, considerando que os embargos à execução devem ser 

distribuídos em autos próprios revela-se equivocada a sua oposição por 

mera petição no processo principal.

Assim sendo, desentranhe-se o documento constante na ref. 81 e 

autue-se em apartado, classificando-a como embargos à execução e que 

deverão tramitar em apenso aos autos principais, e após, façam-me os 

autos originados conclusos para apreciação de seu recebimento, eis que 

já certificado acerca de sua tempestividade.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35919 Nr: 1540-53.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Rodrigues Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando que a Douta Causídica foi devidamente nomeada por este 

juízo para patrocinar os interesses do reeducando CARLOS ALEXANDRE 

RODRIGUES BENTO, sendo que realizou/desempenhou os devidos 

trabalhos, DEFIRO o pedido formulado na ref. 59, de modo que 

ARBITRO/FIXO 3 (três) URH, conforme Tabela de Honorários da OAB/MT, 

devendo a i. Secretaria deste juízo expedir a respectiva certidão.

Após, ARQUIVA-SE estes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 22/2018 – DFA Excelentíssima Senhora Doutora Janaína 

Cristina de Almeida, MMª. Juíza Substituta e Diretora do Foro desta 

Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

Considerando o disposto no item 1.2.11, da Seção 2, do Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais do Foro Extrajudicial da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que determina ao Juiz 

competente que realize correição anual no Foro Extrajudicial.Considerando 

o disposto no item 1.2.12 – parte final, da Seção 2, do Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que determina ao Juiz competente que realize 

correição anual nas delegacias de polícia e unidades prisionais sob sua 

jurisdição;Considerando que o mencionado item determina que seja 

realizada correição extrajudicial até o mês de agosto de cada 

ano.Considerando que o Juízo da Segunda Vara exerce a função de 

corregedor do sistema prisional local e do juízo das execuções 

penais.RESOLVE:I - Fixar o dia 28/08/2018 para Correição na Delegacia de 

Polícia de São Félix do Araguaia/MT, a partir das 09h00min (horário de 

Mato Grosso); o dia 29/08/2018 para a Correição na Cadeia Pública de São 

Félix do Araguaia/MT, a partir das 09h00min, o dia 31/08/2018 para a 

Correição na Delegacia de Políciade Luciara/MT, a partir das 08h00min; e o 

dia 31/08/2018 para a Correição no Cartório Extrajudicial de Paz e Notas 

de Luciara/MT, a partir das 10h00min, e no dia 31/08/2018 para a 

Correição na Delegacia de Polícia de Alto Boa Vista/MT, a partir das 

13h00min; e no dia 31/08/2018 para a Correição no Cartório Extrajudicial 

de Paz e Notas de Alto Bos Vista/MT, a partir das 15h00minno.II - Designar 

os assessores Tais Marceli Garcia de Oliveira e Wesley Jorge da Silva, 

para secretariar os trabalhos correicionais.III - Determinar aos senhores 

Diretor da Cadeia Pública, Delegados de Polícia responsáveis pelas 

referidas Delegacias, bem como aos tabeliães das serventias 

extrajudiciais desta Comarca, para que permaneçam em seus postos nos 

dias das correições, para que forneçam ao Juiz Corregedor os 

esclarecimentos necessários à realização dos serviços correicionais.IV - 

Convocar oRepresentante do Ministério Público, advogados e membros da 

comunidade para, querendo, acompanharem os trabalhos de Correição, 

oportunidade em que qualquer pessoa poderá apresentar, por escrito, 

reclamações ou sugestões que se relacionem ao serviço judiciário desta 

Comarca.V - Encaminhe-se cópia da presente a Corregedoria Geral de 

Justiça, à OAB-Subseção de Vila Rica, à Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso e à Imprensa Oficial de Mato Grosso.

VI - Comunique-se aos Senhores Delegados de Polícia, Diretor da Cadeia 

Pública e Tabeliães das Serventias Extrajudiciais mencionadas, 

enviando-se cópia para ser afixada em local visível.VII – Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Afixe cópia no átrio deste Fórum.São Félix do 

Araguaia, 17 de agosto de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza 

Substituta e Diretor do Foro

2ª Vara

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 725 de 788



Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144537 Nr: 1653-76.2018.811.0017

 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): Valcir Zimignani, Deuzimar Rodrigues Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 26 de novembro de 2018, às 13:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144871 Nr: 1824-33.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Marcelo Lucas de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Marilene Lino Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jozilene dos Santos 

Guimarães - OAB:151.347 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 22 de novembro de 2018, às 13:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39185 Nr: 45-82.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerina Fernandes Souza

 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.

 Nerina Fernandes de Souza ingressou com a presente ação 

previdenciária para percepção do benefício de pensão por morte, em face 

do INSS, ambos qualificados nos autos.

A inicial foi distribuída em 08/01/2014.

Em contínuo, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição, e 

julgando extinto o processo com exame do mérito.

 Diante da interposição de recurso pela parte autora, a r. sentença foi 

anulada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para 

regular processamento do feito.

 Com o retorno dos autos, a parte autora informou a existência de outra 

ação com as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir 

(processo código 45034), requerendo a extinção daquela pela 

litispendência.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

De fato constata-se que o presente feito diz respeito as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e pedido dos autos de cód. 45034. Em ambas as 

ações a ora autora Nerina Fernandes de Souza pleiteia a concessão pelo 

INSS do benefício de pensão por morte do cônjuge José Fernandes de 

Souza. Confirmado, portanto, a ocorrência do instituto da litispendência.

 A listispendência constitui um pressuposto processual negativo que 

busca evitar o desperdício da atividade jurisdicional advinda da tramitação 

concomitante de duas demandas idênticas.

 Em que pese a presente ação tenha sido distribuída primeiro, não houve 

sequer a citação da autarquia requerida. Ao passo que na outra demanda 

previdenciária (código 45034), não só houve a citação, como o feito já 

fora inclusive sentenciado em 24/07/2018.

 Veja que tanto o artigo 240 do CPC/2015, como o artigo 219 do CPC/1973 

revogado, estabelecem que a citação válida induz litispendência.

 Estaria caracterizada a litispendência pelo processo código 45034, 

somente se tivesse havido a citação válida no presente feito. Porém, a 

relação processual está ainda em sua fase inicial de formação, não 

havendo sequer a angularização pela citação da parte requerida.

Assim, não restam duvidas de que deve prevalecer o outro processo 

(código 45034), em que houve citação válida, apresentação de 

contestação, instrução processual e prolação de sentença, que ainda não 

transitou em julgado.

 A lei utiliza como critério prevalente o da citação válida; por isso, onde o 

ato de comunicação realizar-se válido e em primeiro lugar indicará a 

prioridade da demanda que permanecerá de pé (STJ, EDclAgRgMC n.º 

5.281, Min. Luiz Fux). O que impõe a extinção do presente feito.

 Dispositivo

Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, 

segunda figura, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, 

arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45900 Nr: 1939-59.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelâine Feijó Macedo - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia de Freitas Stein 

- OAB:8113-A/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os embargos, 

homologando o cálculo do contador judicial apresentado às fls. 19/23, 

extinguindo-se o presente feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC. Deixo de condenar o embargado nos ônus 

sucumbenciais, eis que beneficiário da justiça gratuita. TRANSLADE-SE 

cópia da presente sentença para os autos em apenso (código 44802). Por 

fim, expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV), separadamente, 

referente ao valor destinado ao advogado a título de honorários 

sucumbenciais. Quanto ao valor principal (parcelas atrasadas), determino 

a expedição de ofício requisitório (PRECATÓRIO) ao Excelentíssimo 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1° Região (art. 100, § 

1º da CF c/c art. 535, §3.º, I, do CPC) em favor do exequente, uma vez 

que o valor excede a 60 (sessenta) salários mínimos. As expedições de 

Ofício Requisitório e Requisição de Pequeno Valor deverão observar os 

cálculos judiciais de fls. 20/23.Comunicado nos autos o 

depósito/pagamento do valor dos honorários sucumbenciais, expeça-se 

Alvará.Informado o depósito/pagamento do PRECATÓRIO por aquele 

Tribunal, intime-se o exequente.Após, tornem conclusos para extinção 

pelo pagamento. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144923 Nr: 1847-76.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leônidas Monteiro Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raiane Fernandes Sousa Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 23 de novembro de 2018, às 16:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144140 Nr: 1404-28.2018.811.0017

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga Alcântara de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Eurides Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 21 de novembro de 2018, às 16:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41592 Nr: 2059-39.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Leite Hartkopf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Viana Sales - 

OAB:5.913-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido 

Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de 

aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 01 (um) salário mínimo 

vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da data da 

distribuição da ação (26/09/2014), eis que deu entrada no requerimento 

administrativo quando da emenda à inicial. Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que 

implante o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente 

do trânsito em julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento 

de referido comando.Quanto às prestações vencidas desde então, serão 

devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a 

lei antes e depois de 10.09.1997 para fins de cálculo).ISENTA a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. 

I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. 

Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32814 Nr: 1506-94.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Teixeira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida em 

face da r. sentença de fls. 152/155, alegando omissão quanto ao índice de 

correção monetária a incidir sobre as parcelas pretéritas, e obscuridade 

quanto aos juros (fls. 156/58).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

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, eliminem contradição ou 

supram omissão existente no julgado.

 De forma que o provimento dessa espécie de recurso é a existência de 

obscuridade, contradição ou erro material na sentença ou no acórdão, ou 

omissão de algum ponto sobre o qual deva pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Os presentes embargos merecem pronto acolhimento, uma vez que a 

decisão de fato foi omissa no ponto impugnado.

Quanto ao índice de correção monetária, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006 

(09/2006 em diante), que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91.

 Já os juros de mora devem ser calculados com base na taxa de juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, na medida em que se trata de 

condenação imposta após 29/06/2009 (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009).

 Decido.

Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO para COMPLEMENTAR a sentença proferida 

às fls. 152/155, FAZENDO CONSTAR, o seguinte:

“Ainda quando as prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, a contar da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009).

A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal.”

No mais, permanece a decisão como está lançada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144603 Nr: 1691-88.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Vieira da Silva, José Pedro 

Batista Lins, Maria Nilcelania Braz de Sousa Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 22 de novembro de 2018, às 16:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144718 Nr: 1744-69.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildo Martins de Oliveira, LRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina dos Santos Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 23 de novembro de 2018, às 17:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42869 Nr: 144-18.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ioneide Conceição da Silva Raimundo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

proposta pelo INSS em face de Ioneide Conceição da Silva Raimundo, 

alegando excesso de execução no montante de R$ 5.281,96. Sustenta, 

em síntese, que foi aplicado índice de correção monetária diverso do 

disposto no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, eis que na fase de 

conhecimento deve incidir a TR. Requer a homologação do cálculo 

apresentado na planilha em anexo no valor de R$ 12.857 (fls. 49/59). Em 

contínuo, a parte autora manifestou-se nos autos concordando com os 

cálculos apresentados pelo INSS às fls. 58, requerendo o prosseguimento 

do feito com a expedição da RPV (fl. 66). Vieram-me os autos conclusos.É 

o necessário. Decido. A impugnação da parte executada merece ser 

acolhida. Isso porque, a exequente reconheceu que houve excesso de 

execução, conforme alegado em sede de impugnação ao cumprimento de 

sentença, concordando com os cálculos apresentados pelo INSS à fl. 

58.Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença oposta, 

homologando o cálculo apresentado à fl. 58, mantendo-se íntegro o 

processo executivo. No mais, conforme entendimento sumulado do STJ 

(Súmula 519), não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da 

impugnação ao cumprimento de sentença, sendo a fixação de honorários 

possível apenas no caso de acolhimento da impugnação ainda que 

parcial.Considerando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de 

sentença atinente ao excesso de execução, em sintonia com o princípio 

da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor excedente, observada a 

condição suspensiva de exigibilidade, eis que beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do CPC. Por fim, nos termos do 

artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, expeçam-se requisições 

de pequeno valor (RPV) separadamente, referentes às parcelas 

atrasadas (R$ 11.752,89) em favor da exequente, e ao valor dos 

honorários sucumbenciais da causídica (R$ 1.104,73), em consonância 

com a planilha de cálculo de fl. 58.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11012 Nr: 1834-34.2005.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keranbras Agro Pastoril Turismo e Ind. Com. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcy Francisco de Souza, José Roberto 

Fernandes, Mario Jorge Bucater, Tereza de Lurdes Garcia Xavier, Jose 

Rodrigues Silva, Anibal Manoel Laurindo, Clovis Dall'agnol, Carlos Ernesto 

Augustin, Eloi Vitório Marchatt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:, 

Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, JOSE PATROCÍNIO DE BRITO 

JÚNIOR - OAB:4.636/MT, Marcos Antonio Miranda Souza - 

OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Lopes De Souza - 

OAB:3948, Eliandro dos Santos - OAB:54109/RS, GILMAR JESUS 

CUSTÓDIO - OAB:3727/MT, Marcos Antonio Miranda Souza - 

OAB:10296, Pedro Heitor Borghetti - OAB:28877/RS

 Assim, nomeio como perito o Sr. Paulo Geovany Liberal, perito 

documentoscópico grafotécnico, com endereço na Rua Dom Pedro II, 

Quadra I, Lote 5, bairro Jardim do Edem, Confresa/MT, fones: (66) 

98436-1959 e (66) 99999-4913, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do Código de Processo 

Civil), devendo ser intimado, desde logo, para apresentar sua proposta de 

honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Para o desempenho do encargo, 

os honorários correrão por conta de quem requereu a perícia, no caso, a 

parte autora, podendo eventuais custas da pericia ser agregada ao final à 

parte sucumbente.Assim, com a vinda aos autos da proposta de 

honorários, intime-se a parte autora, para que se manifeste em 05 (cinco) 

dias, ou deposite no mesmo lapso de tempo o valor da proposta. Em 

contínuo, intimem-se as partes para que, querendo, apresentem quesitos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a serem respondidos pelo perito nomeadoO 

perito poderá ter acesso aos documentos a serem periciados, mediante 

carga dos autos.Quanto ao laudo pericial a ser encartado nos autos 

deverão se pronunciar as partes no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

considerando que se trata de processo físico. Sem prejuízo, quanto ao 

requerido José Roberto Fernandes, citado por edital, nomeio o douto 

Defensor Público que oficia na Comarca para atuar como curador especial 

em sua defesa, conforme supedâneo no art. 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, devendo este ser intimado com vistas dos autos, para 

apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.Por fim, oficie-se com 

urgência ao Cartório de Notas do Distrito do Vale Rico, Município de 

Guiratinga/MT, localizado à R. João Pessoa, 1008 – Centro – para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, forneça a este Juízo, cópia da página constante 

do livro 03, fls. 34 e 34-verso, nas quais teria sido lavrada em 6 de Março 

de 1996 a procuração de fls. 28, que supostamente falsificou as 

assinaturas dos sócios da autora (Srs. Arrigo Albertazzi e Luiz Henrique 

Casal Del Rey).Cumpra-se.Intimem-se.Expeça-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41346 Nr: 1839-41.2014.811.0017

 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: LdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristovan Nunes Brandão 

Junior - OAB:9963/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Vistos. Considerando que não se sabe o paradeiro da Requerente, a qual 

não se encontra no endereço informado nos autos, determino que o 

advogado da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o seu atual 

paradeiro, juntando aos autos o comprovante de endereço, sob pena de 

extinção do feito. Dessa forma, cancelo a presente audiência, deixando 

para designar nova data após o término do prazo estabelecido. Intime-se. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43452 Nr: 532-18.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de São Félix do Araguaia-MT., Adair 

José Ceconello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa - Centrais Eletricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Vistos. Defiro e Homologo a desistência da oitiva da testemunha Enes 

Moreira Reis e do depoimento pessoal do autor, formulada pela patrona do 

requerente. Defiro a juntada do documento trazido pelo autor. Abra-se 

vistas a parte requerida, pelo prazo legal, pra apresentação dos memoriais 

finais. Após, tornem-me os autos conclusos para sentença. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137167 Nr: 593-05.2017.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdS, KVNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastiana Pinheiro ferro - 

OAB:49236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão de fls. 21-22, impulsiono o feito com o fim de 

INTIMAR a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) impugnar a 

Contestação encartada às fls. 33-38.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141895 Nr: 79-18.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Abreu Luz, Zulmara Elias Quedi

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 728 de 788



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Deeconto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Certifico e dou fé que em razão da Portaria nº 841/2018-PRES, alterando 

o horário do expediente forense nos dias de jogos do Brasil na Copa do 

Mundo, redesigno a oralidade anteriormente agendada para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 17h (MT). Que sejam as partes e seus respectivos 

advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 136541 Nr: 86-44.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952

 Autos - Cód. nº 136541

Vistos.

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, ofereceu denúncia contra CLEIDIMAR CARVALHO 

SIQUEIRA, já qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime 

previsto no artigo 121, §2º, incisos I e VI e §2°-A, incisos I e II, c/c 14, II, 

todos do Código Penal, por ter, ao menos em tese, praticado o fato 

delituoso que passo a expor a seguir.

Consta na denúncia de fls. 05/06, em síntese que “no dia 02 (dois) de 

janeiro de 2017 (dois mil e dezessete), por volta das 22h30min, no interior 

da residência localizada no Setor Aeroporto, nesta cidade, o denunciado, 

agindo com inequívoco animus necandi, por motivo torpe, tentou matar a 

vítima Tatiane de Sousa Rocha, sua ex-esposa, somente não obtendo 

êxito no seu intento, por circunstâncias alheias à sua vontade”.

O Réu foi preso em flagrante delito, no dia 03/01/2017, ao se apresentar a 

Delegacia de Polícia espontaneamente, eis que não houve interrupção da 

perseguição policial. A prisão foi homologada na decisão de fls. 67/71, 

sendo-lhe convertida em preventiva.

Foi realizada audiência de custódia no dia 04/01/2017, conforme fls. 76/79, 

ao qual se manteve o decreto prisional.

 Oferecida a denuncia em 20/01/2017 (fls. 05/06), esta foi regularmente 

recebida da maneira em que foi posta em Juízo em 23 de janeiro de 2017, 

conforme decisão de fls. 110. Expedido o mandado de citação e intimação 

(fls. 112), o Réu foi intimado na data de 24/01/2017.

Na decisão de fls. 116/119 este juízo determinou uma série de medidas em 

favor da vítima, sendo o acusado devidamente cientificado delas (fls. 

122).

O acusado apresentou resposta à acusação as fls. 123/125, requerendo, 

em suma, a rejeição tardia da denúncia, o bis in idem na cumulação das 

agravantes, e, ainda, requereu a revogação da prisão preventiva, tendo o 

Ministério Público manifestado pelo indeferimento da pretensão revogatória 

(fls. 127/128), a qual foi indeferida por este juízo as fls. 129/132. Na 

mesma oportunidade este juízo manteve o recebimento da denúncia e 

designou a audiência de instrução e julgamento.

Durante a audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas Kavyn Moraes Barbosa, Nadir Ferreira de Oliveira, Mauro 

Arruda de Moura Apoitia, Alice Gualberto Martins e Simone Brito de Matos 

(fls. 142/148 e mídia fl. 149).

 Na audiência, requerido o pleito de revogação da preventiva, este juízo 

entendeu por manter a decisão pelos fundamentos ali expostos, bem como 

fora redesignada a audiência, ante a ausência da vítima, a qual estava 

internada, à época.

Às fls. 152/153 a Defensoria Publica requereu a oitiva de mais 03 

testemunhas, sendo deferida às fls. 158/160.

Na audiência de continuação da instrução, foram ouvidas as testemunhas 

Maria Neci Moreira da Rocha, Marcelo Pereira Mendes e Jean Carlos Lins 

de Castro, colhido o depoimento da vítima Tatiane de Sousa Rocha e 

interrogado o Réu Cleidimar Carvalho Siqueira (fls. 176/183 e mídia de fls. 

184).

 As fls. 185/188 fora indeferido, novamente, o pleito de revogação da 

prisão preventiva do réu, requerido em audiência.

Os contendores apresentaram alegações finais. O representante do 

Ministério Público, às fls. 189/197, entendeu que restaram provadas a 

autoria e a materialidade do delito, requerendo assim a pronúncia do Réu 

nos termos da denúncia, para posteriormente ser o mesmo submetido a 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.

 A Douta Defesa, por sua vez requereu a desclassificação do delito e, 

subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe, 

requerendo, ainda, novamente a revogação da prisão preventiva (fls. 

200/204), tendo o “Parquet” manifestado às fls. 206/208 pelo indeferimento 

da revogação da prisão preventiva.

É o relatório. Fundamento e decido.

À implementação da pronúncia, nos moldes do artigo 413 do CPP, exige-se 

apenas a constatação dos seguintes requisitos, a saber, a materialidade 

do delito e a presença de indícios suficientes de autoria.

Neste diapasão, a materialidade delitiva do ilícito praticado em desfavor da 

vítima está seguramente comprovada, através do Boletim de ocorrência 

(fls.49), termo de representação criminal (fl. 18) e pelo laudo do Exame de 

Corpo de delito (fls. 42/43) e laudos médicos de fls. 34/39, bem como pela 

prova oral produzida nos autos.

Por sua vez, os indícios de autoria restam devidamente indicados pela 

análise dos depoimentos das testemunhas, tanto em fase policial, como em 

juízo, tendo o réu confessado, em parte, a prática delitiva, quando de seu 

interrogatório em Juízo, afirmando que de fato entrou em luta corporal com 

a vítima; sendo que o art. 413 do Código de Processo Penal, em seu caput, 

prevê expressamente, que se o juiz se convencer da materialidade do 

fato, digam-se, da existência de um crime contra a vida, e presentes os 

indícios de autoria ou participação, deverá pronunciar o Réu.

Conforme se verifica do interrogatório do Réu, Cleidimar alega que não 

cometeu o delito de tentativa de feminicído, mas que de fato veio a entrar 

em luta corporal com a vítima, tomado pelos ciúmes e raivas, que o 

desestabilizaram emocionalmente, tornando-se agressivo nesse momento. 

Vejamos, em especial nos minutos compreendidos entre 08:53/09:18; 

09:33/09:41 e 11:47/12:42 na mídia de fls. 184:

Cleidimar (réu): [...] ai brigamos, entramos em discussão, ai eu briguei com 

ela; e ai, aconteceu, eu vi a moto lá e falei: de quem é essa moto lá?; e ela 

falou: ai, num sei o que que é; tu já tá com outra pessoa?; ela falou: num 

sei, num to com ninguém não, cê tá ficando é doido ai; aí entramos em 

discussão e aconteceu a via de fatos ai; Sem nenhuma arma; [...] foi no 

impulso; confesso que no impulso os dois brigaram; [...] eu quem dei os 

golpes; não pisei nela; puxei no cabelo dela sim; não lembro de ter chutado 

ela; no momento da raiva, o ser humano ele é vulnerável; no momento da 

raiva é uma coisa que eu não sei explicar para o senhor; eu não lembro o 

que eu falei pra ela, estava com raiva;

 O depoimento do Réu nos leva a entender que de fato existiu uma 

contenda entre o casal, nos dando elementos suficientes da existência de 

um crime. A vítima Tatiane, em seu relato na mídia de fls. 184, foi 

categórica em afirmar o ocorrido, o qual transcrevemos abaixo parte dele, 

nos minutos compreendidos entre 05:25/06:11:

Tatiane (vítima): [...] ele arrombou o portão; ao arrombar o portão, eu já 

tava na frente do portão, ele me pegou e eu nem pensei em fugir, fugir pra 

onde?; aí ele me pegou pelo cabelo, meu cabelo tava grande, ele me pegou 

pelo cabelo e quem ta aqui? Quem ta aqui?, você ta com um amante, tá 

com enrolado, e eu disse que não tava com amante; Cadê ele? Cadê ele? 

Eu vou te matar e, nisso o Marcio correu, foi embora, não sei por onde, 

sumiu, eu não vi mais ele na casa, se escondeu, eu não vi; e ele falava eu 

vou te matar, eu vou te matar; e me pisotiava, me puxava, me espancava, 

me batia e quem ta aqui? Quem ta aqui? Cadê? E eu falei: olha, ce vai me 

matar? E ele vou, e eu: então não vou falar; [...]

 A testemunha Simone, vizinha da vítima, afirmou com veemência em suas 

alegações o fato ocorrido, mencionando os fatos com detalhes em seu 

depoimento. Viu a situação desde o momento em que este chegou ao 

portão, juntamente com seu esposo, no qual ligaram para a polícia em 

razão das vias de fato em que se encontrava o casal. Vejamos trechos do 

depoimento, em especial nos min. 03:42 até 04:16, na mídia de fls. 149:

Simone: Era mais ou menos dez e pouco da noite, eu tinha acabado de 

deitar já; assim que eu deitei, eu já escutei os barulhos, eu e o meu esposo 

abrimos a porta rapidamente; ele batendo no portão; quando agente abriu 

a porta e olhamos, ele estava terminando de arrebentar o portão, com o 

ombro, ele empurrava assim; o portão é de ferro; e ela já tinha abrido a 

porta, ela tava gritando muito, muito nervosa; e no momento que ele 

arrebentou o portão ele já foi pra cima dela [...]

 A testemunha Alice, também vizinha da vítima, confirmou o depoimento da 

Sr.ª Simone, na medida em que relatou os fatos de forma semelhante, 
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tendo afirmado que de sua casa dava pra ver e ouvir o que ocorria na 

residência, afirmando ser o acusado o autor do fato criminoso. Vejamos o 

depoimento abaixo transcrito nos min. 04:02 até 04:32 na mídia de fls. 149:

Alice Martins: [...] ela gritava, gritava, e ela tentou sair, né, porque da 

minha casa da pra gente enxergar lá né; ela tentou sair no portão, ele 

puxava ela pelo cabelo, jogava no chão, batia, batia, e ela gritava muito, 

muito; levou pancada, chute, jogava ela no chão; ele não falava nada, a 

gente só escutava a voz dela, ela gritando socorro, ela gritava muito 

socorro, me ajuda, me acode [...]

Nesse contexto, os depoimentos dos Policiais Militares e Civis deram 

fundamentos para confirmarem o afirmado pelas duas testemunhas 

supraindicadas, contribuindo, dessa forma, com os indícios de autoria por 

parte do Réu.

 Importante dizer, a autodefesa do Réu e sua defesa técnica, neste 

momento, não encontram sustentação suficiente para eximir a questão da 

analise dos jurados, sendo que, como dito, os autos revelam com 

suficiência a materialidade do crime de tentativa de feminicídio e indícios de 

que o Réu foi o seu autor.

A instrução do processo não nos permite considerar a desclassificação 

do delito imputado ao Réu, sendo certo que neste momento processual, se 

faz necessário que a causa de desclassificação seja demonstrada de 

forma vigorosa e indene de dúvidas, o que não foi demonstrada 

concretamente pela Defesa.

A desclassificação postulada pela Defesa para o delito de lesões 

corporais de natureza grave, sob o fundamento da ausência de animus 

necandi do Réu, não ganha força nesta quadra processual, ante a 

fragilidade do alegado na peça defensiva, bem como a forma pela qual os 

fatos se desenvolveram no momento do crime, o qual não nos permite, por 

ora, afastarmos o crime de tentativa de feminicídio. Nesse sentido aponta 

a doutrina:

“É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação 

envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente 

demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais 

indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre 

o tema”. (Guilherme de Souza Nucci- Código de Processo Penal 

Comentado- 4ª e – Ed. Revista dos Tribunais p. 690)

Como sabido de todos, nesta primeira fase – judicium acusationis – o 

princípio in dubio pro societate sobrepõe-se ao in dubio pro reo e um 

mínimo de dúvida a respeito dos fatos, ou quando a tese defensiva 

mereça exame mais acurado de prova, recomenda seja a questão 

submetida à apreciação do Juízo competente, sendo defeso ao Juiz 

antecipar-se ao Júri e interpretar definitiva e concludentemente em favor 

de uma das versões ventiladas, tarefa a ser desempenhada pelos 

Jurados.

 “Mínima que seja a hesitação das provas a respeito, impõe-se a pronúncia 

para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes contra a 

vida, por força do mandamento constitucional” (TJSP RT 656.279). No 

mesmo sentido, STF; RTJ 63.833, 61.344; TAPR RT 593.412; TJPE RT 

695.358; TJMS RT 548.382, 682.359; e, finalmente, TJMT RT 518.393, 

549.385 e 578.401.

Impende destacar, neste momento processual, com esteio nos autos não 

vislumbro no caso em julgamento a possibilidade de aplicação dos artigos 

414 ou 415 do Código de Processo Penal.

DAS QUALIFICADORAS

Quanto às circunstâncias qualificadoras previstas nos incisos I e VI 

(motivo torpe e feminicídio, respectivamente), do § 2º, do CP, tenho que 

somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, 

vigorando também quanto a elas o princípio do in dúbio pro societate.

Entendo que as circunstâncias devem ser mantidas, porque é firme o 

entendimento deste Tribunal de Justiça que as qualificadoras do motivo 

torpe e do feminicídio possuem natureza diversa, não incorrendo em dupla 

punição ao acusado. Nesse sentido, trago a baila o recente julgado deste 

tribunal :

[...] Não se verifica bis in idem entre as qualificadoras descritas no artigo 

121, § 2º, incisos I e VI, do Código Penal, vez que, enquanto o feminicídio 

encontra-se ligado à prática de uma agressão contra a mulher em âmbito 

doméstico [circunstância objetiva], a torpeza diz respeito à motivação da 

prática do intento homicida [circunstância subjetiva]. Raciocínio diverso 

corresponderia à indubitável enfraquecimento da Lei nº 13.104/2015, cujo 

sentido teleológico restaria alanceado caso tão só fosse substituída a 

torpeza pelo feminicídio. À incidência da qualificadora descrita no artigo 

121, § 2º, inciso VI, do Código Penal, basta a presença de um dos 

requisitos insertos no art. 121, § 2º-A, I e II, do mesmo Diploma.

 Nesse sentido, ainda, é o entendimento do Ilustre Dr. Amom Albernaz 

Pires, Promotor de Justiça no MPDFT com atuação no Tribunal do Júri de 

Ceilândia/DF, no qual assevera o caráter objetivo da qualificadora do 

feminicídio, ao passo que poderá ser aplicada juntamente com outra 

espécie de qualificadora de natureza subjetiva. Vejamos :

Portanto, se, de um lado, a verificação da presença ou ausência das 

qualificadoras subjetivas do motivo fútil ou torpe (ou ainda da qualificadora 

do inciso V) demandará dos jurados avaliação valorativa acerca dos 

motivos inerentes ao contexto fático-probatório que levaram o autor a agir 

como agiu, por outro lado, a nova qualificadora do feminicídio tem natureza 

objetiva, pois descreve um tipo de violência específico contra a mulher (em 

razão da condição de sexo feminino) e demandará dos jurados mera 

avaliação objetiva da presença de uma das hipóteses legais de violência 

doméstica e familiar (art. 121, § 2º-A, I, do CP, c/c art. 5º, I, II e III, da Lei 

11.340/06) ou ainda a presença de menosprezo ou discriminação à 

condição de mulher (art. 121, § 2º-A, II, do CP).

Desse modo, impende registrar, há indícios que determinam a pronúncia 

em relação às qualificadoras, principalmente porque estão relacionadas 

aos fatos narrados na denúncia, e que não foram afastadas nessa fase 

processual, consoante fundamentos alhures mencionados. Segue 

entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

STJ: (...) II. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de 

pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente 

improcedentes – o que não se vislumbra in casu, eis que o acórdão não 

se apoiou em elementos aptos a excluírem, de plano, as qualificadoras 

(...). (REsp 506274 / GO ; RECURSO ESPECIAL2003/0035351-0)

Portanto, tendo restado comprovada a materialidade do fato e existindo 

indícios suficientes de autoria em face do réu, caberá então, ao Egrégio 

Tribunal Popular do Júri analisar, em sua ampla cognição, as questões 

ventiladas nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente 

a pretensão contida na denúncia, para PRONUNCIAR – CLEIDIMAR 

CARVALHO SIQUEIRA, brasileiro, casado, natural de Barra do Garças - 

MT, nascido em 10/05/1977, filho de Lázaro Orgam Siqueira e de Marly 

Carvalho Siqueira, residente na Vila Alta, nesta cidade, atualmente 

recolhido na Cadeia Pública deste município, como supostamente incurso 

na prática do crime narrado no artigo 121, §2º, incisos I e VI e §2-A, 

incisos I e II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a 

julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.

Por fim, atento ao que determina o art. 413, § 3º, do Código de Processo 

Penal, bem como ao requerido pela defesa em suas alegações finais (fls. 

200/204), verifica-se dos autos, que o pronunciado teve a sua prisão 

preventiva decretada, tendo como um de seus fundamentos a garantia da 

ordem publica e, em virtude da gravidade do delito praticado, haja vista 

que atualmente as circunstâncias e fundamentos que motivaram sua 

prisão, em suma, ainda não desapareceram, eis que há, ainda, 

necessidade, no presente caso, de se verem resguardados a segurança 

física e psicológica da vítima, razão pela qual a mantenho, acolhendo o 

parecer Ministerial de fls. 206/208.

Logo, presentes os requisitos da prisão preventiva do pronunciado para 

garantia da ordem pública, NÃO LHE CONCEDO o direito de recorrer desta 

sentença em liberdade.

Façam a intimação da presente decisão, através de Mandado de Intimação 

direcionado a Cadeia Pública Municipal desta cidade, local onde o Réu 

encontra-se recolhido, observando o disposto artigo 420 do Código de 

Processo Penal.

Havendo preclusão da decisão de pronúncia, voltem os autos conclusos 

na forma do art. 421 do mesmo códex.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo e realizando o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 04 de agosto de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136541 Nr: 86-44.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952

 Atento ao comando do artigo 431 do Código de Processo Penal e art. 42 

do COJE, designo o dia 17/07/2018, às 08:30horas (Horário Oficial do 

Estado), para realização do julgamento do Réu pelo Tribunal 

Popular.Intime-se o Réu CLEIDIMAR CARVALHO SIQUEIRA. Intimem-se as 

testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo constar no 

mandado, dia, hora e local.No mais e por fim, esta Magistrada asseverou 

em ultima decisão a necessidade de a advogada acostar aos autos a 

procuração ad judicia para atuar na defesa dos interesses do réu, para 

que não enseje nenhuma nulidade ao feito. Assim sendo, decisão 

proferida aos dias 25 de abril de 2018 (fls. 301/302), estando 

disponibilizado via DJE ao dia 27 de abril de 2018 e publicado dia 

02/05/2018, a Dra. Karla Guimaraes dos Reis, realizou vistas dos autos, 

ao dia 26/04/2018, e devolveu o feito a secretária da Vara ao dia 

04/05/2018, conforme consulta ao sistema APOLO.Deste modo, a 

causídica permaneceu com carga dos autos por 10 (dez) dias. Todavia, 

não cumpriu todas as determinações exaradas às fls. 301/302, deixando 

de apresentar a procuração ad judicia para que possa atuar na defesa do 

pronunciado. Diante disto, Intime-se a advogada subscritora da petição de 

folhas 307/308, para que no prazo MÁXIMO de 05 (cinco) dias, junte-se 

aos autos procuração “ad judicia” outorgada pelo acusado, sob pena de 

encaminhamento do fei to a Defensoria Públ ica desta 

Comarca.Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa do 

acusado.Adite-se a pauta de Sessões Plenárias.Cumpra-se com 

URGÊNCIA, haja vista tratar-se de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136541 Nr: 86-44.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952

 Portanto, tais medidas serão adotadas na época oportuna, motivo pelo 

qual, por ora, é incabível os pedidos de fls. 299/300. Diante disto, indefiro 

os pedidos formulados às fls. 299-300.Destaco que esse é o momento 

processual de preparação do processo para julgamento em plenário, 

cabendo a defesa se manifestar nos termos do disposto no artigo 422 do 

CPP. Contudo, a causídica que assina o petitório de fls. 299/300, não 

atendeu ao disposto no citado artigo, deixando de apresentar o rol de 

testemunhas que irão depor em plenário. Com isso, intime-se a nobre 

Advogada, responsável pela defesa do pronunciado para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderá juntar documentos 

e requer diligências (art. 422 do CPP). No mesmo prazo, deverá acostar 

aos autos a procuração ad judicia para atuar na defesa dos interesses do 

réu. Em seguida, decorrido o prazo das partes, façam-me os autos 

conclusos para deliberação e confecção de relatório sucinto acerca do 

processo (CPP, 423).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136541 Nr: 86-44.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952

 Diante do exposto, obediente à decisão do nobre Conselho de Sentença, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia e 

ABSOLVO o denunciado CLEIDIMAR CARVALHO SIQUEIRA, qualificado 

nos autos, do crime disposto no artigo 121, §2º, incisos I e VI, e §2º-A, c/c 

art. 14, II, todos do Código Penal.Como se trata de sentença absolutória, e 

considerando que, como bem dispõe o artigo 596 do Código de Processo 

Penal, a apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja 

posto imediatamente em liberdade, ficando naturalmente cessada a 

necessidade da prisão, autorizo-o a aguardar eventual recurso do 

Ministério Público em liberdade.Expeça-se alvará de soltura.Sem custas. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixas e anotações.Dou a 

presente por publicada neste ato. Presentes intimados. Registre-se. 

Oficie-se. Comuniquem-se, inslusive ao Cartório Distribuidor e Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso. Dê-se baixa na culpa. 

Cumpra-se. Cumpridas todas as deliberações, arquivem-se.São Félix do 

Araguaia/MT, Plenário do Tribunal do Júri, aos dezessete dias do mês de 

Julho do ano de dois mil e dezoito.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza 

Presidente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141329 Nr: 3268-38.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldecides Milhomem de Cirqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Rita Maranhão Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2030/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Em atenção às normas da CNGC/MT, IMPULSIONO o feito com o fim de 

abrir vistas à parte Embargante para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação de fls. 74-89, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34504 Nr: 542-67.2012.811.0017

 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: Elizette Maciel Milhomem Fin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aldenor Maciel, De Cujus Adalgiza 

Milhomem Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para manifestar-se sobre a petição e documentos de fls. 54-72, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136541 Nr: 86-44.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952

 AUTOS nº 86-44.2017.811.0017 – Código 136541

Réu: Cleidimar Carvalho Siqueira

Vítima: Tatiane de Sousa Rocha

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa do denunciado Cleidimar Carvalho Siqueira acusado 

de ter perpetrado a figura típica do artigo 121, §2º, inciso I (motivo torpe) e 

VI (feminicídio) e §2º-A, incisos I e II (relação doméstica e menosprezo a 

condição de mulher) c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Tendo em vista as razões esposadas pela defesa do réu (fls.270/274), 

bem como pelo nobre representante do Ministério Público (283/285), 

considerando que o acusado praticou delito contra vida e em razão de 

periculosidade in concreto sobejamente demonstrada nas diversas 

decisões que mantiveram o réu preso, entendo que deve ser mantido o 

cárcere cautelar.

Não há que se falar em excesso de prazo, tendo em vista que o processo 

está tramitando em seu curso normal, após ter retornado do Egrégio 

Tribunal de Justiça que entendeu pela manutenção da decisão de 

pronúncia, já estando, inclusive apto para a manifestação das partes na 

forma do artigo 422 do Código de Processo Penal.

Assim, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado 
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Cleidimar Carvalho Siqueira, o que faço com fulcro nos arts. 311 e 

seguintes do Código de Processo Penal, mantendo decisão de fls. 67/71.

 Sem prejuízo, uma vez que o acórdão de fls. 278-verso transitou em 

julgado, intimem-se as partes para que se manifestem nos termos do artigo 

422 do CPP.

Em seguida venham-me conclusos para deliberação e apontamento da 

solenidade de julgamento.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 São Félix do Araguaia-MT, 20 de Março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136541 Nr: 86-44.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952

 Em atenção à decisão de fl. 401, IMPULSIONO o feito à matéria para 

imprensa com o fim de INTIMAR a Defesa Réu para apresentar 

contrarrazões de fls. 402-407, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35551 Nr: 1643-42.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 .ISSO POSTO, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal Brasileiro, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do acusado Wilmar Rodrigues de Souza, qualificado nos autos, da 

imputação que lhe é atribuída no presente feito em relação ao crime de 

ameaça e.Transitada em julgado, procedam-se as anotações e 

comunicações necessárias. Havendo objetos apreendidos, proceda-se 

nos moldes da CNGC/MT.P.R.I.C. Ciência ao MPE. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32879 Nr: 1576-14.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Andrade Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9.704-A

 Vistos, etc.

Intime-se a defesa do denunciado Nilton Andrade Maciel para que informe 

o atual endereço das testemunhas de defesa, no prazo de 10 (dez) dias, 

bem como para apresentar o endereço do réu para eventual interrogatório, 

sob pena de indeferimento de suas oitivas.

Após, façam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo da Meta - 02.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45475 Nr: 1732-60.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

São Félix do Araguaia - MT, 20 de agosto de 2018.

Escrivão

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34447 Nr: 480-27.2012.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Nair Eugênio Ribeiro, Edson Vieira da Silva 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Morjube Candido de Castro - 

OAB:12.166-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:2025/MT

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

a parte para se manifestar sobre a petição acostada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12897 Nr: 1670-35.2006.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Folheando os autos, tomei ciência da existência da expedição de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, para pagamento dos atrasos, 

referente aos valores tão somente do Requerente, deixando assim de 

expedir o RPV em face dos honorários de sucumbenciais da causídica.

 Assim como, não houve a expedição do RPV referente aos honorários 

sucumbenciais da causídica no valor de R$ 4.105,13 (quatro mil cento e 

cinco reais e treze centavos), nos termos da decisão homologatória de fls. 

240/241 e cálculo à fl. 238/239.

 Em vista disso, determino a expedição de RPV relativo ao valor devido à 

advogada Dra. Aparecida Voine de Souza Neri, a título de honorários 

sucumbenciais.

 Outrossim, como já mencionado a ocorrência da expedição do RPV, às 

fls. 254 consta dos autos a comprovação do depósito do valor principal, 

bem como houve sua vinculação (parcelas atrasadas).

 À fl. 249/251, a patrona manifestou-se nos autos requerendo que fosse 

pago os valores de forma separada, no percentual de 50% (cinquenta por 

cento), para parte da autora do valor principal (valores atrasados), bem 

como o percentual remanescente de 50% (cinquenta por cento) dos 

valores atrasados para o causídico, conforme contrato de honorários (fls. 

252/253), indicando as contas bancárias para as transferências.

Assim sendo, determino a expedição de alvarás, separadamente na 

proporção de 50% (cinquenta por cento), referente aos valores principal 

devido.

Após, cumpridas determinações exaradas acima, volvam-me os autos 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17395 Nr: 299-31.2009.811.0017

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Benvinda Alves Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marinho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 22 de novembro de 2018, às 17:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL n.° 001/2018

A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião - MT, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, considerando a decisão Nº. 

1577/2018-VDG; CIA 072034-15.2018.8.11.0098, a qual autoriza a 

abertura de processo seletivo para credenciamento de Assistente Social 

para a Comarca de Porto Esperidião, bem como o disposto no Provimento 

nº. 06/2014/CM, torna público, para ciência dos interessados, a abertura 

de processo seletivo com a finalidade de credenciamento na forma de 

cadastro de reserva para Pessoas Físicas nas áreas Assistente Social, 

cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

 1. DO OBJETO

 1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa 

Física para atuar na área de Assistente Social na Comarca de Porto 

Esperidião, sendo 01 (uma) vaga conforme Portaria nº. 150/2016-PRES.

1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 

responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pela Juíza de 

Direito Drª. Lílian Bartolazzi L. Bianchini; Jorge Luis Carreiro matricula 8511 

– Gestor Geral; Claudia Cristina Martins de Souza matricula 24843 – 

Gestora Administrativa II, para, sob a presidência da primeira.

 2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

 2.1. O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:

 a) divulgação do edital;

 b) inscrição dos interessados;

 c) análise da documentação e do currículo;

 d) divulgação dos interessados habilitados.

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 01/09/2018 a 

01/10/2018 das 13h00min(MT) as 19h00min (MT), na Central de 

Administração do Fórum da Comarca de Porto Esperidião-MT, 

considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição 

feita fora desse período.

 3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

 3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de 

inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento de profissionais, o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG,

 CPF, data de nascimento) bem como em virtude da ausência de 

veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual 

responsabilidade penal.

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

 4.1. Os requisitos para o credenciamento de Assistente Social de que 

trata o Provimento n. 06/2014/CM:

 I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

 II. Ser maior de 21 (vinte e um) anos;

 III. Não possuir antecedentes criminais;

 IV. Ser bacharel em Assistente Social, por instituição devidamente 

reconhecida pelo Ministério da Educação e com registro no Conselho 

Regional na respectiva área profissional.

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

 5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na Central de 

Administração do Fórum da Comarca de Porto Esperidião, deverá estar 

instruído com as seguintes peças:

 a) Currículo

b) ficha cadastral – Anexo II;

 c) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de 

pleno conhecimento e concordância com os termos deste edital, sob as 

penas da lei – Anexo III;

 d) declaração de relação de parentesco – Anexo IV;

 e) documentação indicada no subitem 5.2.

 5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes 

documentos:

 I – cópia autenticada da Carteira de Identidade;

II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

 III – certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

 IV – cópia autenticada do diploma de curso superior;

 V – cópia autenticada dos títulos e certificados que venham a ser 

apresentados;

 VI – certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;

 VII – atestado de sanidade física e mental;

 VIII – declaração de parentesco (Anexo IV);

 IX – declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as 

regras estabelecidas neste (Anexo III);

 X – duas fotografias 3 x 4 recentes.

 6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuada pela Diretoria do Foro, sob a 

Presidência do Juízo de Direito Diretor do Foro, sendo a nota composta da 

seguinte forma:

 6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

 6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,5 (meio) ponto 

a cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos.

6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

 6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído 

o título de graduação requerido para o credenciamento, contados da 

seguinte forma:

 a) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

 b) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na 

área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou reavaliado, que seja na área 

específica de credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

 d) Ao título de mestrado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

 e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

 f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto.

 g) A participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto, limitados a 01(um) ponto no máximo, com 

certificados expedidos a 05 anos no máximo.

 6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

 6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste Edital.

6.2. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

 6.3. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos 

que atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento n. 

06/2014/CM.

 6.4 Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, ficam 

estabelecidos os critérios de desempate, será priorizado aquele que tiver:

 a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei n.º 
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10.741/2003;

 b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

 c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional na área;

d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 

6.1.3 deste Edital.

 7. DO CREDENCIAMENTO

 7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n. 06/2014/CM.

 7.2. O processo Seletivo de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

 8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 8.1.Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento n. 06/2014/CM.

 8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado e 

afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 

Porto Esperidião, Estado de Mato Grosso, aos 20 dias do mês agosto de 

do ano dois mil e dezoito. Eu,(Jorge Luis Carreiro), Gestor Geral que digitei 

e subscrevi.

 LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57898 Nr: 445-76.2016.811.0098

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VAGNER RODRIGUES TROIS, Cpf: 

01512640158, Rg: 16587685, Filiação: Edvaldo Rodrigues Trois e 

Lindinalva Maria Moreira Trois, data de nascimento: 31/07/1986, 

brasileiro(a), natural de Porto Esperidião-MT, convivente, serviços gerais, 

Telefone 65 9933-0065 e atualmente em local incerto e não sabido 

REGIANE MONTEIRO GOUVEIA, Cpf: 03551248150, Rg: 2165823-4, 

Filiação: Benedita Monteiro e Serafim Rodrigues Gouveia, data de 

nascimento: 10/05/1900, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, 

convivente, do lar, Telefone (65) 9 9817-1463. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: PROCESSO/CÓDIGO Nº 57898 SENTENÇA Vistos, etc.Trata-se 

de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS em favor de REGIANE 

MONTEIRO GOUVEIA, perseguido pela Autoridade Policial, em desfavor de 

VAGNER RODRIGUES TROIS. Após o deferimento da medida protetiva, 

passados mais de 01 (um) ano, a vítima não foi localizada. Decido. 

Acolhendo integralmente o parecer ministerial de fl. 40 como razão de 

decidir, julgo procedente o presente incidente processual, mas revogo as 

medidas protetivas outrora deferidas. Intime-se o requerido e a vítima por 

edital. Após, arquive-se. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 07 de maio de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Robson Júnior Botelho 

Davantel, digitei.

Porto Esperidião, 19 de agosto de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50901 Nr: 410-58.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fernando Teixeira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON FERNANDO TEIXEIRA DE 

ARAÚJO, Cpf: 03594621111, Rg: 2187819-6, Filiação: Lourival Teixeira de 

Araujo e Ana Cristina Pereira da Silva, data de nascimento: 07/03/1992, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 65 

9909 7809. 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 EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato 

Anderson Fernando Teixeira de Araújo, qualificado nos autos, com 

fundamento nas disposições do art. 76 da Lei n.º 9.099/95.Transitada em 

julgado esta sentença proceda-se as devidas baixas na distribuição, sem 

a cobrança de emolumentos e/ou custas. Determino que o Cartório faça as 

comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de Identificação.P. R. 

I. Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 23 de junho de 2017.Lílian Bartolazzi 

LaurindoJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Robson Júnior Botelho 

Davantel, digitei.

Porto Esperidião, 19 de agosto de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18953 Nr: 750-90.2011.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIAPRI- AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, 

REGINALDO GRECZYSZN, Rosana Aparecida Greczyszn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B

 Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos manejados.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34150 Nr: 1212-42.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS LEONARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, e considerando 

que não há causa que exclua a culpabilidade ou isente o réu de pena, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para 

CONDENAR JOÃO CARLOS LEONARDO DA SILVA, já qualificado nos 

autos, dando-o como incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal. 

PASSO A DOSAR A PENA. Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 
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68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no 

art. 5º, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias 

judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por 

último, as causas de diminuição e de aumento.O delito previsto no art. 157 

do Código Penal, prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, 

e multa.A culpabilidade com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. Em 

relação aos antecedentes, nada há a ser valorado. No que se refere à 

conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos 

concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, 

nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, igualmente não 

extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são 

normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada 

pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer 

valoração extrapenal.Diante das circunstâncias judiciais supra, fixo a 

pena base em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.Tendo em 

vista que o acusado confessou a autoria delitiva, reconheço a incidência 

da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do 

Código Penal, bem como reconheço a agravante prevista no artigo 61, II, 

“h”, do Código Penal, de modo que procedo a compensação entre elas 

(conforme jurisprudência do STJ) e mantenho a pena em seu mínimo legal 

de 04 (quatro) anos de reclusão.Inexistem causas de aumento e 

diminuição de pena a serem reconhecidas e sopesadas, motivo pelo qual 

torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58596 Nr: 2065-12.2018.811.0080

 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): MACHRY SUPERMERCADO LTDA, Claudiomiro 

Mattes Machry, FERNANDA SEBASTIANY MACHRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do complemento 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. (OBS.: Mandado de 

Execução são 3(três) atos a serem cumpridos, no entanto foi retirada a 

guia de apenas 1(um) ato). 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48662 Nr: 1822-05.2017.811.0080

 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: METALURGICA E CONSTRUTORA QUERENCIA LTDA – 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANEPELLE SERVIÇOS DE MUNK, Prefeitura 

Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, tendo em 

vista que a publicação saiu apenas para a parte Autora, conforme 

publicação de expediente nº 102302, impulsiono estes autos para intimar a 

parte Requerida da Decisão de ref. 35 para que no prazo de 05 (cinco) 

dias apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59667 Nr: 2509-45.2018.811.0080

 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: Fnacisca Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49063 Nr: 2123-49.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delvan Amelio de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 30 

de novembro de 2018, às 18h00 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado 

após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33060 Nr: 353-26.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCIVAN BEZERRA, ADRIANA JESUS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).
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Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 30 

de novembro de 2018, às 16h45 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado 

após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35720 Nr: 455-14.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer diligência, nos 

termos do artigo 422 do CPP.

 Após, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32682 Nr: 1441-36.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackson Luiz Geiss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO AGUIAR, ALLIANZ SEGUROS 

S/A, JOSÉ ALVÍCIO BERTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cesar Manoel - 

OAB:17.799/MT, Gabriela Akemi Massuda - OAB:298.486/SP, Izabel 

Demondes Ocampos - OAB:7.394/MS, JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:3.284-B/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, 

Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A/MT, Nelson Manoel 

Junior - OAB:5.454-B/MT, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12.333/MT

 Vistos.

Fls. 237/239: Considerando-se a pretensão da parte embargante (caráter 

infringente), manifestem-se todos os embargados, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme preceitua o art. 1.023 do NCPC e artigos 9 e 10 do CPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, certifique-se eventual transcurso de prazo (contra todos os 

embargados) e conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31515 Nr: 303-34.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos, facultando-se requerimento de 

cumprimento de sentença.

Nada sendo requerido em 10 dias, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46852 Nr: 1063-41.2017.811.0080

 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: EEW, EEW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.1) NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família 

(Av. Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).2) Arbitro honorários 

periciais no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com base 

nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente diante da 

escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a realização do 

trabalho, por se tratar de município com baixa população. 3) INTIMEM-SE 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, 

salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição inicial e contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18425 Nr: 222-56.2011.811.0080

 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: MULTIGRAIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - OAB:9012-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos.

 Nada sendo requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se com as 

baixas necessárias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31128 Nr: 1165-39.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE APARECIDA CAPITANIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que o INSS foi devidamente intimado para que ofertasse 

impugnação aos cálculos apresentados pela parte autora, quedando-se 

inerte, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentado pelo exequente.

 EXPEÇA-SE RPV.

Antes da remessa para regular processamento, dê-se ciência ao INSS 

dos espelhos elaborados.

Após, proceda-se ao necessário.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando o ente público executado para ciência do referido alvará, em 

observância ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Após e com o pagamento do alvará, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se. Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53963 Nr: 4868-02.2017.811.0080

 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: FTK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil.

 Isento as partes de custas processuais, com base no artigo 90, 

parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17178 Nr: 365-79.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se ciência ao INSS do espelho elaborado.

Após, proceda-se ao necessário.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando o ente público executado para ciência do referido alvará, em 

observância ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Após e com o pagamento do alvará, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13941 Nr: 1076-89.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: joana Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que o INSS foi devidamente intimado para que ofertasse 

impugnação aos cálculos apresentados pela parte autora, quedando-se 

inerte, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentado pelo exequente.

 EXPEÇA-SE RPV.

Antes da remessa para regular processamento, dê-se ciência ao INSS 

dos espelhos elaborados.

Após, proceda-se ao necessário.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando o ente público executado para ciência do referido alvará, em 

observância ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Após e com o pagamento do alvará, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13134 Nr: 224-65.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se ciência ao INSS do espelho elaborado.

Após, proceda-se ao necessário.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando o ente público executado para ciência do referido alvará, em 

observância ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Após e com o pagamento do alvará, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13053 Nr: 149-26.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmundo Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que o INSS foi devidamente intimado para que ofertasse 

impugnação aos cálculos apresentados pela parte autora, quedando-se 

inerte, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentado pelo exequente.

 EXPEÇA-SE RPV.

Antes da remessa para regular processamento, dê-se ciência ao INSS 

dos espelhos elaborados.

Após, proceda-se ao necessário.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando o ente público executado para ciência do referido alvará, em 

observância ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Após e com o pagamento do alvará, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32487 Nr: 1258-65.2013.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS FERNANDES GALVÃO, Pablinee Vanessa 

Vasconcelos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMMER LOTEADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:5880-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico assistir razão ao Registrador do 

1º Ofício desta Comarca de Querência/MT.

Desta forma, intime-se a parte exequente para que providencie a 

regularização e suprimento das omissões e defeitos indicados na nota de 

devolução de fls. 104/105.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias.

 Transcorrido o prazo "in albis", arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 737 de 788



 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52930 Nr: 4095-54.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Barbosa Tosta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruguiney Batista Cunha - 

OAB:15890

 Vistos.

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 12 de novembro de 2018, às 

13h50 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39314 Nr: 257-40.2016.811.0080

 AÇÃO: Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de 

D o m í n i o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE CORRÊA LIMA - 

OAB:11025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o 

recolhimento das custas processuais para distribuição da Carta Precatória 

ou que providencie sua distribuição na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38997 Nr: 150-93.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PEREIRA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Denunciada, na pessoa de sua Advogada, para que 

apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60031 Nr: 2666-18.2018.811.0080

 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: ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDETE LIMA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do 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 o mandado de cumprimento do 

Mandado de Citação/Intimação. 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31981 Nr: 766-73.2013.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ARAÚJO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 8 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUILHERME ARAÚJO FREITAS, Filiação: 

Marly Freitas e José Alexandre Araújo, data de nascimento: 16/04/1991, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro (a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial acusatória para o fim de 

CONDENAR o acusado GUILHERME ARAÚJO FREITAS, já qualificado nos 

autos, dando-o como incurso no artigo 157, § 2.º, incisos I e V, do Código 

Penal. PASSO A DOSAR A PENAO delito de roubo, descrito no artigo 157 

do Código Penal, possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, 

e multa. Passo à análise das circunstâncias judiciais e legais descritas no 

artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade com que agiu o acusado é 

normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, verifico inexistir 

condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, motivo 

pelo qual, em consonância com a súmula 444 do STJ, deixo de valorar tal 

circunstância. No que se refere à conduta social e a personalidade do réu, 

inexistem nos autos elementos seguros para auferi-las. Os motivos do 

crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às 

circunstâncias, igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às 

consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior 

reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da 

vítima igualmente não requer valoração extrapenal.Assim, reputo como 

necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, a fixação da 

pena base em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. 

Considerando-se que o acusado Guilherme confessou a autoria delitiva na 

fase extrajudicial, reconheço a incidência da circunstância atenuante 

prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Contudo, diante 

da fixação da pena base em seu mínimo legal, inviável se apresenta 

qualquer redução, nos termos da Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual 

mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão. Não há circunstâncias 

agravantes a serem consideradas.Inexistem causas de diminuição de 

pena a serem valoradas. Configurada a causa de aumento contida nos 

incisos I e V do § 2.º do artigo 157 do Código Penal, aumento a pena em 

1/3 e chego ao total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 

o qual torno definitivo. Para cumprimento da reprimenda, fixo o regime 

inicial SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código 

Penal.Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, 

fixando o valor de cada dia-multa, a míngua de elementos concretos, em 

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.A pena de multa será 

revertida ao Fundo Penitenciário Estadual.Inviável a concessão dos 

benefícios dos artigos 44 (conversão da pena privativa de liberdade em 

restrita de direitos) e 77 (suspensão condicional da pena), ambos do 

Código Penal, ante o total da pena imposta e por ter sido o crime praticado 

mediante grave ameaça à pessoa. Condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 02 (dois) URH’s, ao 

advogado nomeado para defesa do acusado (Dr. Marcos Alves do 

Nascimento apresentou alegações finais).Tendo sido o réu patrocinado 

por defensor dativo, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Transitada em julgado a decisão:- expeça-se guia 

de execução definitiva;- comunique-se ao TRE/MT para os fins do art. 15, 

inciso III, da Constituição Federal de 1988; - intime-se o réu para 

recolhimento da pena de multa que lhe foi imposta.Tomadas as 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NARJANA ROBERTA 

KROTH, digitei.

Querência, 15 de março de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17510 Nr: 474-33.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. FIGUEIRÓ MADEIRAS - ME, ROSEMERE 

BONETO FIGUEIRÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael Ferreira Claudio - 

OAB:40407/GO, RAPHAEL FERREIRA CLAUDIO - OAB:40407

 Despacho.

Vistos em correição, etc.

 Os presentes autos necessitam de análise detalhada, incompatível com 

as atividades correicionais. Portanto, voltem-me conclusos após a 

correição.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15327 Nr: 51-10.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. FIGUEIRÓ MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERREIRA CLAUDIO 

- OAB:40407

 Despacho.

Vistos em correição, etc.

 Os presentes autos necessitam de análise detalhada, incompatível com 

as atividades correicionais. Portanto, voltem-me conclusos após a 

correição.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14917 Nr: 1250-04.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. FIGUEIRÓ MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL NO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERREIRA CLAUDIO 

- OAB:40407

 Despacho.

Vistos em correição, etc.

 Os presentes autos necessitam de análise detalhada, incompatível com 

as atividades correicionais. Portanto, voltem-me conclusos após a 

correição.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14537 Nr: 869-93.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. FIGUEIRÓ MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL NO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERREIRA CLAUDIO 

- OAB:40407

 Despacho.

Vistos em correição, etc.

 Os presentes autos necessitam de análise detalhada, incompatível com 

as atividades correicionais. Portanto, voltem-me conclusos após a 

correição.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14536 Nr: 868-11.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. FIGUEIRÓ MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL NO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERREIRA CLAUDIO 

- OAB:40407

 Despacho.

Vistos em correição, etc.

 Os presentes autos necessitam de análise detalhada, incompatível com 

as atividades correicionais. Portanto, voltem-me conclusos após a 

correição.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 1465 Nr: 15-07.2004.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRADE & FREIRE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:Procuradoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERREIRA CLAUDIO 

- OAB:40407

 Despacho.

Vistos em correição, etc.

CUMPRA-SE o já determinado.

 Às providências, expedindo-se o necessário.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16450 Nr: 1143-23.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CARLOS GUILHERME, Antonio 

Aparecido Guilherme, ZINALVA PEREIRA GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:7295/PR, Teresa Arruda Alvim Wambier - OAB:OAB/PR 22129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Para apreciação do pedido de penhora do imóvel, deverá a parte 

exequente providenciar a juntada da certidão da matrícula atualizada do 

imóvel, com prazo não superior a 30 dias.

Na mesma oportunidade, se o caso, deverá qualificar eventual cônjuge, 

credor hipotecário, e coproprietários, trazendo o endereço e comprovação 

do recolhimento das despesas para intimação.

Em caso de inércia por prazo superior a 30 dias, independentemente de 

nova conclusão, arquivem-se os autos.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20915 Nr: 542-12.2011.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HA, MCDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FML, TAePS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aibes Alberto da Silva - 

OAB:OAB/GO 7.967, Beatriz Agnes - OAB:17378/GO, Nayara Andréa 

Péu da Silva - OAB:MT 8460, Simar Oliveira Martins - OAB:OAB/GO 

35.893, Wilson Rodrigues de Freitas - OAB:OAB/GO 12.873

 Vistos.

Com fundamento no art. 831, observando-se a ordem de preferência 

apregoada no art. 835, ambos do NCPC, DEFIRO o pedido de penhora 

online via BACENJUD, conforme requerido, tornando indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome da parte executada, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Os autos aguardarão em gabinete a realização da consulta online.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 1465 Nr: 15-07.2004.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRADE & FREIRE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:Procuradoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERREIRA CLAUDIO 

- OAB:40407

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte Dr. RAPHAEL 

FERREIRA CLAUDIO, OAB/GO 40407, para devolver os autos na 

Secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa (art. 431 CNGC/MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15327 Nr: 51-10.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. FIGUEIRÓ MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERREIRA CLAUDIO 

- OAB:40407

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte Dr. RAPHAEL 

FERREIRA CLAUDIO, OAB/GO 40407, para devolver os autos na 

Secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa (art. 431 CNGC/MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14917 Nr: 1250-04.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. FIGUEIRÓ MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL NO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERREIRA CLAUDIO 

- OAB:40407

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte Dr. RAPHAEL 

FERREIRA CLAUDIO, OAB/GO 40407, para devolver os autos na 

Secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa (art. 431 CNGC/MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14536 Nr: 868-11.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. FIGUEIRÓ MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL NO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERREIRA CLAUDIO 

- OAB:40407

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte Dr. RAPHAEL 

FERREIRA CLAUDIO, OAB/GO 40407, para devolver os autos na 

Secretaria no prazo de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa (art. 431 CNGC/MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17510 Nr: 474-33.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. FIGUEIRÓ MADEIRAS - ME, ROSEMERE 

BONETO FIGUEIRÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael Ferreira Claudio - 

OAB:40407/GO, RAPHAEL FERREIRA CLAUDIO - OAB:40407

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte Dr. RAPHAEL 

FERREIRA CLAUDIO, OAB/GO 40407, para devolver os autos na 

Secretaria no prazo de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa (art. 431 CNGC/MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14537 Nr: 869-93.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. FIGUEIRÓ MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL NO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERREIRA CLAUDIO 

- OAB:40407

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte Dr. RAPHAEL 

FERREIRA CLAUDIO, OAB/GO 40407, para devolver os autos na 

Secretaria no prazo de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à vista 
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fora de Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa (art. 431 CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58691 Nr: 2562-29.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO DE OLIVEIRA BELTRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58693 Nr: 2564-96.2018.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil.Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no 

art. 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça. Anote-se.Conforme estabelece o artigo 1.694, §1º do Código Civil, 

os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A verba alimentar tem por 

pressuposto o atendimento do binômio possibilidade - necessidade, sendo 

imprescindível, para majoração do quantum fixado prova significativa da 

possibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos 

autos, por ora. Assim, comprovada a relação familiar pelos documentos 

acostados aos autos, ARBITRO o valor de 50% sobre o salário mínimo 

nacional, a título de ALIMENTOS PROVISÓRIOS, com fundamento no art. 4° 

da Lei n. 5.478/68, especialmente pela inexistência de elementos 

concretos a respeito da renda do alimentante, além de 50% de despesas 

extraordinárias, devidamente comprovadas pela parte beneficiária. OS 

PAGAMENTOS DEVERÃO SER FEITOS ATÉ O DIA DEZ DE CADA MÊS em 

conta bancária a ser informada pela própria parte autora.SECRETARIA: 

CONSTAR DO MANDADO DE INTIMAÇÃO A CONTA BANCÁRIA 

FORNECIDA.Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) e intimem-se as partes 

para comparecerem à audiência de conciliação/mediação, nos termos do 

art. 334, caput, do Novo CPC, que se realizará em data designada pelo 

setor de conciliação.Não havendo audiência ou autocomposição, o(a)(s) 

réu(ré)(s) poderá(poderão) oferecer contestação, por petição, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo será a data prevista no art. 335, do Novo 

CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-66.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

1000071-66.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12430571. Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-66.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

1000071-66.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12430571. Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-96.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA (ADVOGADO(A))

SALVADOR PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENYA JULIENE TAVARES MOREIRA (ADVOGADO(A))

SIMARLEY JOSE DE MORAIS - ME (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

1000069-96.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12452201 Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-96.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA (ADVOGADO(A))

SALVADOR PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENYA JULIENE TAVARES MOREIRA (ADVOGADO(A))

SIMARLEY JOSE DE MORAIS - ME (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

1000069-96.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12452201 Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010018-25.2017.8.11.0079
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Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

DOMICE AMORIM DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

8010018-25.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 14793694 Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010018-25.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

DOMICE AMORIM DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

8010018-25.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 14793694 Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-77.2015.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALDEMAR MOURA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TANACA (ADVOGADO(A))

CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

8010032-77.2015.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12447044 Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-77.2015.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALDEMAR MOURA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TANACA (ADVOGADO(A))

CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

8010032-77.2015.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12447044 Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020001-19.2015.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

IGREJA CASA DE ORACAO MINISTERIO DE AVIVAMENTO E 

RESTAURACAO (ICOMAR) (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

8020001-19.2015.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR os patronos das partes do teor 

da sentença de ID 12434674 Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-46.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO (ADVOGADO(A))

JORDELINA CAIXETA DOS REIS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

1000040-46.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte autora do teor 

da sentença de ID 12442931 Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-61.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GERALDO TEIXEIRA BRITO (REQUERENTE)

JOAO CELESTINO BATISTA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

1000039-61.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte autora do teor 

da sentença de ID 12443363 Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-31.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO (ADVOGADO(A))

WISER BARBOSA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

1000041-31.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte autora do teor 

da sentença de ID 12443454 Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-34.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA KARULINY ALVES (ADVOGADO(A))

ELIANA OLIVEIRA DO VALE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

1000002-34.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono das partes do teor da 

sentença de ID 12455983 Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-34.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA KARULINY ALVES (ADVOGADO(A))

ELIANA OLIVEIRA DO VALE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Processo nº. 

1000002-34.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono das partes do teor da 

sentença de ID 12455983 Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010038-84.2015.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO PEREIRA DIAS (EXEQUENTE)

CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE RODRIGUES BORBA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010038-84.2015.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte reclamada do 

teor da sentença de ID 12465617. Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010148-49.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

DANIELA AVILA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE LUIZA SANTANA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010148-49.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte reclamada do 

teor da sentença de ID 12465700. Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-98.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

1000043-98.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono das partes do teor da 

sentença de ID 12475739. Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-98.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

1000043-98.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono das partes do teor da 

sentença de ID 12475739. Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-98.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

1000043-98.2017.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono das partes do teor da 

sentença de ID 12475739. Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-69.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

GALL & GALL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010082-69.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono das partes autora do 

teor da sentença de ID 12467700. Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-94.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

MAXYLLENE GLACY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010048-94.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono das partes autora do 

teor da sentença de ID 12475169. Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-94.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

MAXYLLENE GLACY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Processo nº. 

8010048-94.2016.8.11.0079 Nos termos do Provimento nº. 55/2007, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono das partes autora do 

teor da sentença de ID 12475169. Ribeirão Cascalheira, 20 de agosto de 

2018.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33379 Nr: 362-72.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Gomes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARCELO BARROSO VIARO, para devolução 

dos autos nº 362-72.2014.811.0052, Protocolo 33379, 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): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41388 Nr: 1623-04.2016.811.0052

 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: Elaine Cristina Viscovini Valverde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Valverde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO ALVARES DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6.702

 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 Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54298 Nr: 2569-05.2018.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesson Wellinton Pinheiro Rosa, Wagleyson 

Inácio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O

 Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou 

demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, inclusive 

verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente fática 

desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE 

CUSTÓDIA do acusado tal como foi lançada. CIÊNCIA ao Ministério Público 

e à defesa. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39340 Nr: 513-67.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Santos, Richard de Arruda 

Benachio, Fábio Teodoro de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Taiza Borges Bernardes - OAB:OAB-MT 14.399

 Processo nº 513-67.2016.811.0052 – Código 39340

Vistos, etc..

Em detida análise, considerando o que foi certificado à ref. 228, 

DETERMINO a intimação pessoal dos réus Luiz Carlos Santos e Richard de 

Arruda Benachio para que informem se tem condições financeiras de 

constituir causídico ou, diante de hipossuficiência financeira, externarem o 

desejo de patrocínio por defensor dativo neste feito, devendo o Sr. 

meirinho CERTIFICAR.

Após, CONCLUSOS para eventual nomeação de dativos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53339 Nr: 1961-07.2018.811.0052

 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): Ismael Ferreira Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Amós Medeiros dos Santos - OAB:MT - 21378-O

 Processo nº. 1961-07.2018.811.0052 – Código: 53339

Vistos, etc..

Em detida análise, assevero que o i. defensor dativo nomeado, mesmo que 

devidamente intimado, deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação da defesa prévia neste processo.

 Desta forma, com fulcro no art. 305, inc. I da CNGC/MT, DESTITUO o Dr. 

Adailton Silva Peres, OAB/MT nº 5106-A, do múnus público que lhe foi 

incumbido nestes autos, sem direito a honorários advocatícios.

 Em consonância, NOMEIO como defensor dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS 

DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como advogado nesta 

ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado ISMAEL FERREIRA LACERDA, 

neste processo, oferecendo defesa prévia, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

conforme preceitua o art. 55 da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, INTIME-SE PESSOALMENTE o Dr. Adailton Silva Peres, OAB/MT 

nº 5106-A, dando ciência desta decisão e advertindo-o que a prática 

reiterada de defesa deficiente, acarretará em sua exclusão da lista de 

dativos criminais desta Comarca.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40145 Nr: 864-40.2016.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): URUGUAIANA CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, CITE-SE o executado no endereço constante à ref. 75, para, NO 

PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, 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).Ressalto que 

o executado poderá NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, OPOR EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

conforme dispõe o artigo 914 do CPC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40685 Nr: 1197-89.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderli Galo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo n.º 1197-89.2016.811.0052 – Código: 40685

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

VANDERLEI GALO, condenado, pela prática do crime descrito no art. 214 

e art. 224 “a”, à pena de 09 anos de reclusão.

Realizado o cálculo da pena (ref. 10), o MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 14), e a 

defesa (ref. 18) manifestaram-se por sua homologação.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Diante da apresentação do cálculo de pena do recuperando (Ref. 10), e, 

levando-se em conta a concordância do Ministério Público e da Defesa, 

HOMOLOGO-O, para que surta os legais e jurídicos efeitos, visto que em 

consonância com os fatos versados no presente executivo.

 Ademais, EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO em desfavor 

ao reeducando, haja vista o trânsito em julgado da sentença condenatória, 

do regime de cumprimento da pena e a quantidade de pena a ser cumprida 

(superior a 08 anos).

 Por fim, diante da suspensão do expediente da Defensoria Pública nesta 

Comarca, DETERMINO a intimação pessoal do reeducando para informar 

se possui condições financeiras para constituir causídico para sua 

defesa.

 Exarando ser hipossuficiente, DEVERÁ MANIFESTAR SEU DESEJO DE SE 

VER REPRESENTADO POR DEFENSOR DATIVO, O QUE SERÁ 

CERTIFICADO PELO SR. MEIRINHO.

 Se assim o for, NOMEIO, desde já, o Dr (a). ADAILTON DA SILVA PERES, 

OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta ação, 

considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e 
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gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento da pena 

constante na tabela OAB/MT – fev 2018, bem como de acordo com o zelo 

despendido e a complexidade que a causa requer.

CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40645 Nr: 1170-09.2016.811.0052

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda de Oliveira Rodrigues, Antonio Rodrigues Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO JORGE DA 

CUNHA - OAB:2493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1170-09.2016.811.0052 – Código: 40645

DESPACHO

Vistos em correição.

Tendo em vista que o valor depositado a título de completo de diligência 

(refs. 31 e 32) ainda está abaixo do valor da tabela dos oficiais de justiça 

(ref. 25), INTIME-SE novamente a parte requerente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias deposite o valor remanescente, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito.

 Decorrido o prazo in albis, à conclusão.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-63.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

GEOVANI FERRARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 20 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/10/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000236-63.2018.8.11.0052; 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: 8010025-98.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PITTERSON MENDES LAMARAO (REQUERENTE)

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY C. S. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 20 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/10/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 8010025-98.2017.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-91.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

KEILA COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE PONCIANO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000120-91.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: KEILA COELHO Parte Requerida: 

FRANCIELE PONCIANO DE ALMEIDA Senhor(a): KEILA COELHO. Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da contestação juntada ao 

Id. 14182307, cuja copia segue anexa, no processo acima indicado. RIO 

BRANCO/MT, 20 de agosto de 2018 Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82244 Nr: 1917-48.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Eduardo Campos dos Santos, Valclei 

de Jesus Conceição, Lucas dos Santos Gomes Cardoso, Arilson de 

Oliveira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, THIAGO 

RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO - OAB:24402/O

 Certifico que o advogado dr. Thiago Rodrigo de Brito Mota Caralho, ainda 

não apresentou procuração do ré Vlaclei de Jesus Conceição, assim 

estes eautos ficara aguardo até o dia 19/08/2018 para a devida juntada da 

procuração referente a este réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80330 Nr: 693-75.2018.811.0032

 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: AAdAP, PGLDP(, PVADA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 
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Silva - OAB:OAB/MT 15829-A

 EM obediência a decisão ref 21, DESIGNO audiência de conciliação a 

realizar-se neste juízo e Comarca de Rosário Oeste-MT., sito a Avenida 

Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio ao lado Prefeitura Municipal de 

Rosário Oeste-MT, no dia 21 de AGOSTO de 2018, às 16:00 horas, nos 

autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82821 Nr: 2260-44.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO LOZZI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curtume Jangadas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360

 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$ 375,00 

(Trezentos e setenta e cinco reais), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Sede de Jangada - MT., a ser ser recolhido através de 

Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82752 Nr: 2223-17.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenei Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 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$ 

10,50(Dez reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Recanto dos Passaros, 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.: 67937 Nr: 1752-69.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Umbelina Martins Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Nos termos da Legislação igente e Provimento 56/2007-CGJ intimo a parte 

autora da decisão proferida nos autos: Processo n.º 

1752-69.2016.811.0032 Código n.º 67937 Vistos. Considerando que não 

houve a juntada do instrumento original do acordo subscrito pelas partes 

ou seus advogados, intimo a parte autora a fim de que manifeste-se 

quanto ao acordo entabulado, ratificando-o ou impugnando-o, no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 20 de Agosto de 

2018.Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71541 Nr: 575-36.2017.811.0032

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARS, DPDEDMG, MASG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLAVIO DE 

ANDRADES - OAB:6730/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ imopulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora da sentença proferida 

no feito a seguir transcrita: Vistos Trata-se de Ação de Guarda c/c Liminar 

de Busca e Apreensão de Criança, intentada por Marcela Alice Santos 

Gomes e Anthony Rodrigues Silva em favor da menor Ana Alice Gomes 

Silva, em face de Rositerma dos Santos ambos já devidamente 

qualificados nos autos. Em petições retro, requer os Autores a desistência 

da ação, Ministério Público opina pela homologação do pedido de 

desistência da ação. Os autos vieram-me conclusos para deliberação. É o 

breve relatório.Fundamento e decido. Inicialmente, convém registrar que o 

pedido de desistência tem lugar até a prolação de sentença, conforme 

preceitua o art. 485, § 5º do Código de Processo Civil. Ademais, consigna 

o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da existência de expresso pedido de 

desistência da parte autora, o juiz não resolverá o mérito quando 

homologar a desistência. Neste passo, verifica-se que desistência é 

faculdade da parte autora, que encontra obstáculo apenas em norma de 

ordem pública, quando houver indícios de que a parte utilizou-se de causa 

ardil, ou ainda, quando já contestada a ação, a parte requerida se opor ao 

arquivamento do processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos 

autos, não havendo notícias acerca de infringência a norma de ordem 

pública e estando as partes de comum acordo quanto ao término do 

processo, é de se impor a extinção do processo. Ante o exposto, forte 

nos fundamentos de fato e de direito alhures, HOMOLOGO a desistência 

do processo e, por consectário, JULGO EXTINTO o presente processo 

sem resolução do mérito, tudo com fundamento no art. 485, VIII, do Novo 

CPC. Sem custas. Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 20 de Agosto de 

2018.Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59955 Nr: 605-42.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ItauCard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arismario Duarte de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Frederico Arruda 

Montenegro - OAB:OAB/MT 15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista de tudo que consta dos autos, verifico que não houve 

cumprimento acerca da decisão de ref.21, datada de 26/09/2016. Por tal 

razão, deverá o Sr. Gestor certificar nos autos o motivo do seu não 

cumprimento.

 Após, cumpra-0se na íntegra a determinção de re.21.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57324 Nr: 1550-63.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yolanda Aparecida Rodrigues, Yolanda 

Aparecida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS 12.001, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT-8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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À vista do petitório da parte Exequente informando o pagamento da 

diligência retro, determino que o Sr. Gestor impulsione os presentes autos 

ao setor competente, a fim de que o Sr. Oficial de Justiça cumpra com a 

diligência ou certifique nos autos a sua inviabilidade.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58436 Nr: 2201-95.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio da Costa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:OAB/MG 76696, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2201-95.2014.811.0032

Código nº 58436

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal de Título Extrajudicial intentada pelo 

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A em face de FABRICIO DA COSTA 

PINTO, ambos já devidamente qualificados nos autos,

Em petição retro, requer a parte requerente a desistência da ação.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada a ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Revogo toda e qualquer medida constritiva que porventura tenha sido 

realizada nos autos.

Sem custas.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 20 de agosto de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67937 Nr: 1752-69.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Umbelina Martins Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Processo n.º 1752-69.2016.811.0032

 Código n.º 67937

Vara Única

Vistos.

Considerando que não houve a juntada do instrumento original do acordo 

subscrito pelas partes ou seus advogados, intimo a parte autora a fim de 

que manifeste-se quanto ao acordo entabulado, ratificando-o ou 

impugnando-o, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 20 de Agosto de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-15.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

WANDERCLEISON TERSIO DOS SANTOS NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000099-15.2016.8.11.0032. REQUERENTE: WANDERCLEISON TERSIO 

DOS SANTOS NUNES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Tratam-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face sentença que 

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de 

haver omissão quanto aos fundamentos da condenação em danos morais. 

Os autos vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Passo a decidir. 

Inicialmente, verifico que os aclaratórios foram protocolados 

tempestivamente, encontrando-se em conformidade com os arts. 48 e 49 

da Lei 9099/95, razão pela qual os recebo para análise. A despeito da 

parte contrária não ter sido intimada a apresentar suas contrarrazões, tal 

fato não lhe trará prejuízos, eis que o resultado lhe será favorável, como 

se verá adiante. No caso dos autos, verifico a inexistência do vício 

apontado. Isso porque, em que pese a relutância da parte Embargante em 

aceitar o teor do decisum, tal irresignação se mostra desprovida de 

fundamentos sólidos. Com uma breve passada de olhos na sentença 

objurgada constata-se que houve menção ao ato ilícito praticado, capaz 

de gerar o dano moral, sendo pacífico no âmbito de nossa jurisprudência 

que se trata de dano moral “in re ipsa”. Não há que se falar em suspensão 

do processo, eis que o paradigma trazido pela embargante trata-se de 

falha na prestação de serviço, ao passo que a causa de pedir desta ação 

se refere à inclusão indevida do nome da parte autora em serviço de 

proteção ao crédito. O que se percebe então, na verdade, é que a 

alegação de omissão busca tão somente rediscutir a matéria decidida com 

absoluta clareza, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, em decorrência da inexistência da 

omissão apontada, de molde que mantenho o decisum outrora proferido 

em seus exatos termos. Intimem-se as partes, certificando-se nos autos. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. ROSÁRIO OESTE, 23 de julho de 2018. RICARDO NICOLINO 

DE CASTRO Juiz(a) de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84087 Nr: 2296-57.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça no valor de 

R$325,00(trezentos e vinte e cinco reais). Para tanto, a parte requerente 

deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de complementação de 

diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de 

guias online > diligencias > emissão de guia complementação de diligencia 

- http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87409 Nr: 1378-19.2018.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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 Requerida, no 

prazo de 15 (Quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial 

ou então ofereça embargos, nos termos daquilo que prescreve o art. 701 

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 10% sobre o valor da causa. 

Conste ainda que, em 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.

Tendo em conta a escassez de funcionários, bem assim a invencível 

carga de trabalho, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO/OFÍCIO.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87428 Nr: 1391-18.2018.811.0053

 AÇÃO: Notificação para Explicações->Interpelações->Medidas 

Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON GONÇALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES - OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de explicações postulado pelo autor (CP, art. 144).

NOTIFIQUE-SE no endereço informado na peça inicial.

Efetivado o ato entreguem-se os autos ao requerente (CPC, art. 729).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86306 Nr: 920-02.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GLORIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref: 9: Cuida-se de pedido de reconsideração.

O entendimento deste Juízo quanto ao valor da causa foi lançado no 

despacho inicial. Se a parte descorda, deve-se utilizar dos meios 

processuaus hábeis.

A título de reforço, este Juízo filia-se a corrente que o valor da causa nas 

ações de busca e apreensão em alienação fiduciária corresponde ao 

valor das parcelas vencidas e vincendas do contrato, conforme exposto à 

Ref: 5..

Desta feita, CONCEDO o prazo de 48h (quarenta e oito) horas para 

cumprimento do despacho inicial, pena de extinção do feito.

Intime-se via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87233 Nr: 1277-79.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DAS DORES CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDUINO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONCEDO a tutela 

provisória de urgência requerida por Juliana das Dores Canavarros, para 

determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Caberá a 

parte autora informar a localização o veículo.CITE-SE a requerida para 

que, querendo, apresente a defesa que entender cabível, no prazo de 15 

(quinze) dias, pena de revelia.Cumpra-se, servindo cópia desta decisão 

como mandado judicial.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86304 Nr: 919-17.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT 

- OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da retomada das atividades da Defensoria Pública nesta Comarca, 

bem como perante da expedição da Portaria n.º 36/2018-DF - que revogou 

as portarias de nº 60/2017-DF, 63/2017-DF e 4/2018-DF, que disciplinavam 

acerca da nomeação de advogados dativos -, REMETAM-SE os autos à 

Defensoria Pública, para ciência da existência da presente ação, bem 

como para ratificar os atos praticados pelo(a) douto(a) advogado(a) 

dativo(a).

Via de consequência, FIXO os honorários advocatícios em favor do(a) 

causídico(a) em 1 URH (R$ 896,51), considerando os atos praticados e 

complexidade da causa.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84862 Nr: 308-64.2018.811.0053

 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: ANA APARECIDA PEREIRA POQUIVIQUI, ROBERTO 

BELARMINDO NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULINO PALMERIO QUEIROZ - 

OAB:208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

13/09/2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85810 Nr: 722-62.2018.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANA KARINE DELBEN 

FERREIRA DE LIMA - OAB:11247

 [...] Portanto, entendo que o presente caso não se enquadra nas 

hipóteses da absolvição sumária (art. 397 e incisos, do CPP), assim 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de outubro de 

2018, às 15h30min. INTIMEM-SE o Ministério Público, o advogado de 

defesa (DJE), o réu e as testemunhas arroladas.CADASTRE-SE o 

advogado dos requeridos junto ao sistema apolo.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80152 Nr: 497-76.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELY CRISTINA MENEZES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO ROGERIO MAIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 02/10/2018 às 11:00 horas.

 INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74908 Nr: 140-33.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUES DOUGLAS GALDINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662/0

 Vistos etc.

Ciente quanto à resposta do réu Jacques Douglas Galdino de Almeida, 

apresentada por meio de Defensor Dativo, ocasião que optaram por 

apresentar defesa em termos genéricos.

O presente caso não se enquadra nas hipóteses da absolvição sumária 

(art. 397 e incisos, do CPP), assim DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02 de outubro de 2018, às 14h30min.

 INTIMEM-SE o Ministério Público, a Defensoria Pública, o réu e a vítima.

REVOGO a nomeação do defensor causídico. Atento à complexidade da 

causa e o labor prestado, FIXO a quantia de 02 (duas) URH’s.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84879 Nr: 315-56.2018.811.0053

 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: DANIEL VIANA RAMALHO, MARIA SILZA VIANA 

RAMALHO, OSIEL VIANA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de CÍCERO RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVERIO - OAB:12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de expedição de alvará acostado à ref. 15, em que a 

parte pleiteia a concessão de poderes específicos ao inventariante para 

emissão/renovação de certificado digital da empresa individual – Cicero 

Ramalho Pedras, inscrita no CNPJ sob o nº 10.774.233/0001-03.

INDEFIRO, por ora, o pedido de ref. 15, considerando a inexistência de 

justificativa da pertinência da medida, atrelada a ausência de 

comprovação quanto a ineficácia dos poderes conferidos mediante a 

assinatura do termo de compromisso de inventariante.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69730 Nr: 1181-06.2014.811.0053

 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: BRUNO AMORIM DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Roberto Souza 

Santos - OAB:17708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por BRUNO AMORIM DE MOURA em face de OI MÓVEL 

SA. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Sem condenação nas verbas de sucumbência ou 

honorários advocatícios, pela justiça gratuita.Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68278 Nr: 213-73.2014.811.0053

 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: AGRICOLA SANTA ROSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Agrícola Santa Rosa 

Ltda, pelos motivos expostos na prefacial, objetivando fosse determinada 

a emissão de alvará de funcionamento de atividades para o ano de 2014.

O feito tramitou normalmente.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Consoante se infere da peça inicial, o escopo deste mandamus 

coaduna-se à renovação de alvará de funcionamento para exercício de 

atividades empresariais para o ano de 2014.

Destarte, diante do transcurso do hiato de quase quatro anos, 

infelizmente, pelo decurso do prazo, esta lide perdeu seu objeto. Houve a 

perda superveniente do interesse processual, pois que não mais existe a 

necessidade de tramitação desta demanda.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida, à luz do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem sustas. Sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87431 Nr: 1392-03.2018.811.0053

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: ARNALDO RAMÃO MEDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO, LUCIANE 

ROSA DE SOUZA, JOSANEA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAMAO MEDINA - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

EMENDE a parte impetrante a peça inicial, trazendo a causa de pedir e os 

pedidos de forma concisa e clara.

Afinal, uma petição inicial com 105 folhas mostra-se inapta frente à 

sobrecarga de trabalho do Poder Judiciário, tão difundia no meio jurídico.

Se não se consegue resumir, em poucas folhas o que se quer, com a 

presente demanda, o direito almejado não se mostra tão líquido e certo 

como preconiza a Magna Carta federal.

Prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87422 Nr: 1388-63.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGTS, IGTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em a análise da petição inicial, verifico que esta deve ser emendada nos 

seguintes termos: (i) acostar aos autos documentos pessoais e 

comprovante de residência do autor e certidão de nascimento do menor; 

(ii) trazer aos autos cópia da sentença, a fim de viabilizar o curso da ação; 

e (iii) trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites 

e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento de tal 

pedido (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 

DJe 04.02.2015).

 INTIME-SE a parte autora, por meio de seu causídico, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, nos termos expostos acima, sob pena de 

indeferimento da vestibular (art. 321, parágrafo único, CPC/2015).

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70251 Nr: 1509-33.2014.811.0053

 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: ANTONIO CARNEIRO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11264/MT

 Intimação da parte requerida, para que no prazo lega, apresente a 

impugnação ao recurso de apelação interposto pela requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69660 Nr: 1152-53.2014.811.0053

 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: ESPÓLIO DE ARMINDO JOSE DA SILVA, ARINDA LEMES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de EDGARD GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Sanábria Carvalho - 

OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o 

pedido aforado pelo Espólio de Armindo José da Silva, representando 

neste ato pela inventariante Arinda Lemes da Silva, em face de Edgar 

Gonçalves para DETERMINAR que se proceda o registro do imóvel em 

nome do Espólio de Armindo José da Silva, promitente comprador. Assim, 

JULGO EXTINTA esta demanda, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC.Sem custas ou honorários, pois que defiro as benesses 

da justiça gratuita.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intime-se 

o autor por DJE. Dispenso a intimação do requerido, eis que 

revel.Expeça-se o respectivo ofício ao CRI.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86870 Nr: 1143-52.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN CLEBER DA SILVA SOUZA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEFERSON FERREIRA NUNES - 

OAB:23861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o deferimento da justiça gratuita pelo TJMT (Ref: 8), CITE-SE a parte 

requerida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86200 Nr: 864-66.2018.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. V JUNQUEIRA – LIMPA FOSSA AMAZONAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciane Rosa de Souza - 

OAB:15779

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por C. V. Junqueira – Limpa Fossa Amazonas em face 

do Município de Santo Antônio de Leverger, para declarar constituído o 

título executivo em favor do requerente no importe de R$ 30.550,00 (trinta 

mil quinhentos e cinquenta reais). JULGO EXTINTO este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Aos juros de 

mora será aplicada a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/2009), e à correção monetária, deverá ser 

aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado pelo STF no julgamento 

do RE 870947/SE (Info. 878).Condeno, ainda, o requerido às custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da condenação.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83769 Nr: 2117-26.2017.811.0053

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEN CHRISTINE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, TERCEIROS 

INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 750 de 788



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 30 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: "ELLEN CHRISTINE RIBEIRO propôs AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS... Ocorre que as matrículas de 

imóveis pertencentes ao 1º serviço registral de imóveis da comarca de 

Santo Antônio de Leverger – MT, sob números de 2748 e 2749, que 

também estão contidas no já referido formal de partilha, ainda constam a 

requerente como casada. É no intuito de fazer a retificação dessas 

matrículas, para que futuramente não ocorram quaisquer problemas na 

venda do imóvel que se apresenta essa demanda. Ainda, A 

PROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO, determinado a expedição do 

"MANDADO DE RETIFICAÇÃO" ao Senhor Oficial Cartorário do Registro de 

Imóveis do 1º serviço registral de imóveis, títulos e documentos da 

Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, com a finalidade de serem 

averbadas as modificações para correção do estado civil da requerente 

nas matrículas de números 2748 e 2749, retirando assim o nome de seu 

ex-esposo FERNANDO BICUDO SALOMÃO com quem era casada, bem 

como a correção de seu nome apenas como ELLEN CHRISTINE RIBEIRO..."

Despacho/Decisão: Vistos etc.Nos termos do disposto no artigo 110 da Lei 

6.015/73, citem-se os eventuais interessados, via edital, com o prazo de 

30 (trinta) dias. Após, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação a respeito do presente pedido de registro civil e, após, 

conclusos (art. 721, CPC).Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ, digitei.

Santo Antonio do Leverger, 20 de agosto de 2018

Marcela Rosa Kolodziej Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000916-45.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-42.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AVERALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-27.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AVERALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-12.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AVERALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-94.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-79.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FERREIRA (REQUERENTE)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-64.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA FERREIRA (REQUERENTE)

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010559-10.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL MARCAL DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO TIBAGI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRINIZADOS (REQUERIDO)

dayse guimarães fernandes balduino (ADVOGADO(A))
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Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-85.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO JOSE RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

VANDERLEI BIANCHINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001031-66.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RAYDE ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

DIEFERSON FERREIRA NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. decisão proferida nos autos. Santo Antônio do 

Leverger, 20 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-71.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALVENIR ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-73.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MALVINA LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-20.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

TEREZINHA GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-50.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA (REQUERENTE)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-84.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

REMIR FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-85.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA (REQUERENTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73495 Nr: 2880-06.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA AGUILEIRA BELCHIOR, ASSIS ELIAS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOTEC SISTEMAS DE INFORMÁTICA 

LTDA-ME, EDUARDO VINÍCIUS DE MELO FANELI, ROGÉRIO FRANCO, 

ZURICH SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES BACCAN JÚNIOR - 

OAB:RO 2.823-A, CHARLES KLEBER RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, 

SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69429 Nr: 1022-37.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONISETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66186 Nr: 2349-51.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA REZENDE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87738 Nr: 1494-67.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LKDAGEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA 

- OAB:19474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS 158, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85688 Nr: 458-87.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77268 Nr: 964-97.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57618 Nr: 1914-14.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITÓRIO PAVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600

 Intimação do advogada da parte autora, para que fique cinte, que 

decorreu o prazo e a parte requerida Nissan do Brasil automóveis LTDA, 

não efetuou o pagamento dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88551 Nr: 1851-47.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, 

OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRY ANDERSON C. HENRIQUE - 

OAB:RO 922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 1649-75.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75766 Nr: 352-62.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76112 Nr: 472-08.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON SÉRGIO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDA ZACARIAS AFONSO - 
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OAB:81638 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 UTOS Nº 472-08.2017.811.0039

CÓDIGO 76112

Vistos.

DEFIRO o petitório de referência 23; assim, INTIME-SE o Executado, na 

pessoa do seu patrono, para que acompanhe o oficial para a constatação 

e reavaliação do imóvel, tendo em vista a negativa de referência 18, em 

que não foi possível constatar o referido, em razão das paculiaridades do 

local que possui muros altos e portão totalmente fechado.

 Caso negativo, INTIME-SE a prefeitura para que indique o valor venal do 

imóvel constante em seus registros.

Empós, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69052 Nr: 876-93.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA - 

OAB:21121/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78541 Nr: 1572-95.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:24813/O, VANESSA MORITZ LUZ - OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA , PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS AS FOLHA RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87092 Nr: 433-96.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSN, DGDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75017 Nr: 3622-31.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIEL J. DE ARAÚJO & CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA EFETUAR O 

COMPLEMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O NUMERO DO PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO 

E TRINTA REAIS), CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66324 Nr: 2399-77.2015.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRTLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA EFETUAR O 

COMPLEMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O NUMERO DO PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO VALOR DE R$ 88,00 

(OITENTA E OITO REAIS), CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CG

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86939 Nr: 1108-37.2018.811.0039

 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: RMDS, SCFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1108-37.2018.811.0039.

CÓDIGO 86939.

Vistos em correição.

Considerando que a esta Comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público e, que o denunciado não possui condições financeiras para 

constituir advogado conforme certidão de fl. retro, nomeio o Advogado Dr. 

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB/MT 11.849, para atuar em 

defesa da exequente.

Outrossim, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 01 (um) URH 

(Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de Mato Grosso, a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Dê-se vista ao advogado para o prosseguimento do feito.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71148 Nr: 1712-66.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DOS SANTOS QUEIRÓS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1712-66.2016.811.0039

CÓDIGO 71148
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Vistos em Correição.

Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73722 Nr: 2989-20.2016.811.0039

 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: GUICHE VIRTUAL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RUIZ MENEZES COSTA - 

OAB:155478 , FLÁVIO SANTANA CANÇADO RIBEIRO - OAB:OAB/MG 

121.927, GUILHERME ROCHA COPURUÇO - OAB:98714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a omissão da sentença de 

referencia n. 54, que passa a vigorar com a seguinte redação:“Diante do 

breve exposto, determino o prosseguimento do feito e a transferência da 

quantia bloqueada diretamente para a conta bancária da embargante 

devidamente informada no pleito em referência nº54”.Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT, 14 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65493 Nr: 2091-41.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMEZINA JESUS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2180-59.2018.811.0039

Código nº. 65493.

Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64096 Nr: 1584-80.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ CHIOATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - OAB:8310B, 

NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:

 AUTOS Nº 1584-80.2015.811.0039

CÓDIGO 64096

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão constante em ref. 30, nomeio o douto 

advogado Dr. CHARLES KLEBER RODRIGUES, OAB/MT 15.876, militante 

nesta Cidade e Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta a acusação 

em favor do réu JOSÉ LUIZ CHIOATO, na forma do art. 396, do CPP.

Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério Público, 

sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78980 Nr: 1778-12.2017.811.0039

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:

 AUTOS Nº 1778-12.2017.811.0039

CÓDIGO 78980

Vistos em correição.

Defiro conforme o requerido pelo Ministério Público em ref. 63.

Tendo em vista a ausência de Defensor(a) Público(a) nesta Comarca, 

nomeio o douto advogado Dr. RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA/MT 18.387, 

militante nesta Cidade e Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação para patrocinar a Defesa do menor infrator FABRÍCIO LUZIA 

DOS SANTOS, apresentando os Defesa Prévia, nos termos do art. 186, §§ 

2º e 3º, do ECA.

Desde já, diante dos trabalhos desempenhados, e por força do provimento 

09/2007/ CGJ/MT e levando em consideração o momento processual em 

questão arbitro a titulo de honorários advocatícios 02 (dois) URH, a serem 

pagos pelo Estado de Mato Grosso.

 Expeça-se certidão em favor do referido causídico, contendo o valor 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77964 Nr: 1280-13.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA LEANDRA FRANZIN DE SOUZA RICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. 

Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Deixo 

de condenar a requerente em custas e despesas processuais, por ser 

beneficiaria da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista ao 

requerido para promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido do interessado.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de agosto de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77722 Nr: 1175-36.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 
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LIMA - OAB:19919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. 

Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Deixo 

de condenar a requerente em custas e despesas processuais, por ser 

beneficiaria da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista ao 

requerido para promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido do interessado.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de agosto de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69585 Nr: 1079-55.2016.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDO, KMDSDO, NDSDO, VDSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSR, CDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:MT 19991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença nos 

termos do artigo 354 do citado diploma legal.Condeno em custas e 

despesas processuais. Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.Intimem-se.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 07 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75081 Nr: 10-51.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE MARINA LANZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA LANZONI BUENO - 

OAB:59615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria idade híbrida à autora, 

devendo a renda mensal ser apurada nos moldes do art. 29, II, da Lei n.º 

8.213/1991 inclusive 13º (décimo terceiro) salário. Ante o requerimento 

administrativo realizado pelo requerente, CONCEDO o benefício de 

aposentadoria por idade hibrida, desde a data de 12/11/2015.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 de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) 

nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados 

à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% 

sob o valor das parcelas vencidas nos termos da Súmula 111 do STJ.Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito e, após proceda-se 

com a liquidação da sentença e, desde que o valor da condenação não 

ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC 

não haverá remessa necessária.Ás providências.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de agosto de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68710 Nr: 772-04.2016.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA PAVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota de Holanda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 Autos nº. 772-04.2013.811.0039

Código nº. 68710.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72424 Nr: 2384-74.2016.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCK, GCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECK-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2384-74.2016.811.0039

Código nº. 72424

Vistos.

Intime-se a parte inventariante para que se manifeste acerca do que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57618 Nr: 1914-14.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITÓRIO PAVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo e a parte requerida Nissan do 

Brasil automóveis LTDA, não efetuou o pagamento dos honorários 

periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74337 Nr: 3311-40.2016.811.0039

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA MERHEB 

GONZAGA - OAB:45872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON AGNEZINI - 

OAB:19761/O

 Ante ao exposto, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos 

termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e, em consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 
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do artigo 485, IV do mesmo código. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se mediante as cautelas de estilo.P.I.C.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 03 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70835 Nr: 1555-93.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SOLEDAD LOPES, REGINA CÉLIA DA SILVA 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE 

implantação do adicional do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação dessa sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos 

do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão 

geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data 

do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do 

art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, 

incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.Deixo 

de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 1º, § 

1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social.Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil.Outrossim, expeça-se oficio requisitando os 

honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a 

Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes 

da Resolução 305/2014.Certificado o trânsito em julgado, oficie-se ao 

EADJ para que implante o adicional de 25% sobre benefício de 

aposentadoria por invalidez, no prazo de 30 dias.Após, não havendo 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Ás providências.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 03 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56971 Nr: 1627-51.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORREIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O embargante opôs embargos de declaração em referência nº.78, contra 

a decisão de referência nº. 71, aduzindo, em síntese, haver contradição 

no citado comando judicial.

 É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 02 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72767 Nr: 2560-53.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON AGNEZINI - 

OAB:19761/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CAROLINA MERHEB 

GONZAGA - OAB:45872

 Código nº: 72767.

Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de numerários e valores 

encontrados em conta bancária para a satisfação do crédito do 

Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$ 430.366,16 (quatrocentos e 

trinta mil e trezentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), título 

que executa no presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, a penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(CNPJ 53.263.331/0001-80) no valor de R$ 430.366,16 (quatrocentos e 

trinta mil e trezentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 25/07/2018 e, em resposta obtida em 30/07/2018 

(conforme documento em anexo), ordem não cumprida por insuficiência de 

saldo.

Determino a intimação da parte exequente para que se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79582 Nr: 2098-62.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DA PAIXÃO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:MT 10.565

 Diante do exposto, estando presentes os pressupostos legais, nos 

termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, c/c o artigo 36 do Código 

Penal, concedo ao reeducando JOÃO PAULO DA PAIXÃO CARVALHO a 

progressão para o regime semiaberto.Nos termos do artigo 35 do Código 

Penal, não havendo colônia penal agrícola nesta comarca, autorizo o 

trabalho externo, conforme faculta o § 2º, ficando o reeducando sujeito às 

seguintes condições:A) Comparecer diariamente na Cadeia Pública local, 

entre os horários das 18h às 19h, para que assine o livro de presença;B) 

Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 05h e finais de semana, salvo 

se provar trabalho lícito noturno, estudos ou frequência em culto religioso, 

devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão 

antecipada para tanto;C) os quais tomarão as providências legais e 
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comunicar este Juízo quando do descumprimento da ordem judicial em 

apreço. Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das 

condições assumidas pelo reeducando, nos termos do provimento n. 

10/07 CGJ-MT.Expeça-se ofício comunicando a Diretora da Cadeia Pública 

local quanto à decisão ora prolatada, bem como que promova 

imediatamente a inserção do reeducando no novo regime, para que este 

usufrua desde já dos benefícios advindos da progressão.Após, 

remetam-se os autos ao Sr. Contador para realizar novo cálculo, indicando 

em que data o reeducando terminará de cumprir 1/6 da pena no regime 

semiaberto, tomando-se por base o restante da pena a cumprir, 

partindo-se da data da audiência supra.Deixo para designar audiência 

admonitória em outra oportunidade, por se encontrarem presentes os 

requisitos para concessão da progressão de regime.Em razão do 

adiantado do horário, serve a presente decisão como ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do reeducando, devendo este ser imediatamente 

posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.Intime-se o 

reeducando.Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Cumpra-se com URGÊNCIA.São José dos Quatro Marcos/MT, 01 

de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72726 Nr: 2544-02.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES CONVERTER o benefício auxílio-doença em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da 

data do laudo médico pericial, ou seja, 28/06/2017.Acaso não implantado 

ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 

beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações 

vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial 

- TR) para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a 

partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos 

moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida 

do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno 

ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação.Outrossim, 

expeça-se oficio requisitando os honorários periciais fixados em R$ 

600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal – Seção Judiciária de 

Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 305/2014.Não havendo 

outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Cód igo  de  Processo C iv i l .Ás  p rov idênc ias .Pub l ique-se . 

Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de 

agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70925 Nr: 1586-16.2016.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMORIM & ARAÚJO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO ADAO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, sem analise dos demais argumentos trazidos a baila, REJEITO 

os embargos propostos pelo embargante, e os JULGO IMPROCEDENTES, 

nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, mantenho incólume o título 

exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (código n. 

54913), em todos os seus efeitos.CONDENO a Embargante, ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído nos Embargos, nos 

termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.Junte-se 

cópia desta nos autos da Execução.Após o trânsito em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 

01 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75252 Nr: 81-53.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES CONVERTER o benefício auxílio-doença em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da 

data do laudo médico pericial, ou seja, 27/10/2017.Acaso não implantado 

ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 

beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações 

vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial 

- TR) para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a 

partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos 

moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida 

do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno 

ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação.Outrossim, 

expeça-se oficio requisitando os honorários periciais fixados em R$ 

600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal – Seção Judiciária de 

Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 305/2014.Não havendo 

outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil.Ás providências.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de agosto de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71641 Nr: 1989-82.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIOVANI BOTARI RIBEIRO, VALTER CAIRES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

urbano, Lote 03 da Quadra 12, no Loteamento denominado JARDIM 

POPULAR, neste município, com a área de 350,00 metros quadrados; 

Medindo: frente: 12,50 metros para a Rua Paraná; Fundo: 12,50 metros 

para o lote 07; Lado Direito: 28,00 metros para o lote 02; Lado Esquerdo 

28,00 metros para o lote 04; havido conforme a Matricula 8.593, do Livro 
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nº 01, datado em 07 de novembro de 1990, de acordo com a certidão 

expedida pelo Cartório do 1º Oficio de Registro Geral do Registro de 

Imóveis da Comarca de Mirassol D´Oeste – MT, em favor da 

requerente.Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

despesas processuais.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.São José dos Quatro Marcos/MT, 24 

de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87092 Nr: 433-96.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSN, DGDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 AUTOS Nº. 433-96.2015.811.0040.

CÓDIGO Nº. 87092.

Vistos.

Considerando que o domicílio informado pela requerente em referência nº. 

22 corresponde à comarca de Glória D’Oeste/MT e, com fulcro no artigo 

53, inciso III do Código de Processo Civil declino a competência e determino 

a remessa do feito à comarca de Porto Esperidião /MT.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 86503 Nr: 925-66.2018.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT

 Vistos.

Mantenho a decisão agravada em seus fundamentos e determino que se 

aguarde o julgamento do agravo nos autos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 75857 Nr: 392-44.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENI ALVES DE SOUZA, ZILMA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o requerido a 

reparação a titulo de dano material no valor de R$ 608,00 (seiscentos e 

oito reais), e a titulo de danos morais no quantum de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o efetivo 

desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação.Condeno a requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

baixa.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 

31 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 69898 Nr: 1207-75.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO PEREIRA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES CONVERTER o benefício auxílio-doença em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da 

data do laudo médico pericial, ou seja, 28/06/2017.Acaso não implantado 

ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 

beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações 

vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial 

- TR) para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a 

partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos 

moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida 

do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno 

ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação.Outrossim, 

expeça-se oficio requisitando os honorários periciais fixados em R$ 

600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal – Seção Judiciária de 

Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 305/2014.Não havendo 

outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil.Ás providências.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de julho de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70704 Nr: 1499-60.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE LINO DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim 

especifico de determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção 

monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno ainda o requerido ao 
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pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 

10% sob o valor da condenação.Outrossim, expeça-se oficio requisitando 

os honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a 

Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes 

da Resolução 305/2014.Não havendo outro recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos 

posto que o valor da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) 

salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de 

Processo Civil.Ás providências.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 30 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 74641 Nr: 3459-51.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES CONVERTER o benefício auxílio-doença em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da 

data do laudo médico pericial, ou seja, 04/01/2018.Acaso não implantado 

ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 

beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações 

vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial 

- TR) para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a 

partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos 

moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida 

do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno 

ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação.Outrossim, 

expeça-se oficio requisitando os honorários periciais fixados em R$ 

600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal – Seção Judiciária de 

Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 305/2014.Não havendo 

outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil.Ás providências.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de julho de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58693 Nr: 2290-97.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 2290-97.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº 58693

Vistos.

Tendo em vista a manifestação da autora de fls. retro, Oficie-se a 

Gerência Executiva do INSS em Cuiabá/MT, para que atualize a data da DIB 

(Data de Início do Benefício), bem como a implantação do benefício ainda 

se encontra através de “concessão normal” devendo constar “concessão 

judicial” conforme decisão exarada em referência nº. 68, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de crime de desobediência, art. 330 do Código 

Penal, devendo juntar aos autos comprovação do cumprimento da ordem 

exarada.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20235 Nr: 423-45.2009.811.0039

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA NETO, INÊS CRIADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DA FONSECA, NELI DE 

OLIVEIRA, FABIANA DE OLIVEIRA DA FONSECA, JOVELINO JOAQUIM DE 

SOUZA, MARIA APARECIDA, LIBERINO ALVES TEIXEIRA, CÍCERO 

DOMINGOS, ANA DOMINGOS, MARACONDES MARIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311/MT, ANATOLY HODNIUK JUNIOR - OAB:MT 

7963, GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA 

CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087, VALERIA APARECIDA 

SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 AUTOS/CÓDIGO 20235

Vistos em Correição.

Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55316 Nr: 425-39.2014.811.0039

 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: ANTÔNIO JOSÉ DA FONSECA, NELI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA NETO, INÊS CRIADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 AUTOS Nº 425-39.2014.811.0039

CÓDIGO 55316

Vistos em Correição.

Considerando manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, intime-se o requerente para apresentar certidão para fins de 

usucapião, encaminhando-se, para tanto, os documentos previstos no 

inciso I, alíneas “f”, “g”, “h” e “i”, do art. 2º, da Resolução 

001/2018-INTERMAT, atendendo o que dispõe o Provimento nº 

09/2017-CGJ e 06/2018-CGJ.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15 Nr: 428-53.1998.811.0039

 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: EDES INOCÊNCIO PAULANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CABASSA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONEL PEREIRA DA ROCHA - 

OAB:MT-4137-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA 

- OAB:3571

 Autos nº. 428-53.1998.811.0039.

Código nº. 15.

Vistos em correição.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.

Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas e DETERMINO o arquivamento definitivo dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23857 Nr: 1484-04.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA SORGE XAVIER, TUPANANGIL 

TRICAI MAGALHÃES, ANATOLY HODNIUK, URME JOSÉ DA COSTA, 

SILVIA MARGARIDA AMÉRICO PIRES XAVIER, JORGE ABRÃO, 

SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Proc Faz.Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276B

 PROCESSO/CÓDIGO 23857.

Vistos em Correição.

Indefiro o requerimento de fls. 297/299, considerando que as reiteradas 

tentativas de garantir o direito do exequente, seja via BacenJud ou 

Renajud, restaram infrutíferas, bem como não fora apresentado pelo 

mesmo bens passíveis de penhora.

Intimem-se o exequente para promover o devido andamento do feito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, conforme o 

disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em vista que o presente 

feito tramita há mais de 08 (oito) anos, não se admitindo o infindável 

deslinde do feito.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no artigo 580, 

§2º, da CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir 

demandas infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte 

exequente em se manifestar contribuindo para a prorrogação da pecha de 

moroso ao Judiciário.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15149 Nr: 885-70.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DINIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 885-70.2007.811.0039

CÓDIGO 15149

Vistos em Correição

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7187 Nr: 60-68.2003.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK, LUIZ OLAVO SABINO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, EWERSON DUARTE DA COSTA - OAB:4842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARTINEZ 

FELTRIN - OAB:MT 19541, GUSTAVO AMANTO PASSINI - OAB:MT- 

13.842-A

 AUTOS/CÓDIGO 7187

Vistos em Correição.

Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7820 Nr: 527-47.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANATOLY HODNIUK, LUIZ OLAVO SABINO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:MT-7.597-B, FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A, 

SISANE VANZELLA - OAB:5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, EWERSON DUARTE DA COSTA - OAB:4842/MT

 AUTOS Nº 527-47.2003.811.0039

CÓDIGO 7820

Vistos em Correição.

Defiro pleito retro.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55693 Nr: 733-75.2014.811.0039

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URME JOSÉ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDENIR PIGÃO MICHÉIAS 

ALVES - OAB:SP 97311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Marcel Vanin Turchiari 

- OAB:0, RENERIO DE CASTRO JUNIOR - OAB:PROC. DO ESTADO

 AUTOS/CÓDIGO 55693

Vistos em Correição.

Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso.

Cumpra-se.
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São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51887 Nr: 1791-84.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA ESTRELA, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, BRUNO VINÍCIUS SANTOS - OAB:MT 15.464

 Código nº: 51887.

Vistos em correição.

Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido liminar c/c 

inexistência de débito.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de numerários e valores 

encontrados em conta bancária para a satisfação do crédito do 

Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$ 38.831,91 (trinta e oito mil e 

oitocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), título que executa 

no presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(CNPJ 33.022.690/0001-39) no valor de R$ 38.831,91 (trinta e oito mil e 

oitocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 07/08/2018 e, em resposta obtida em 10/08/2018 

(conforme documento em anexo), ordem foi integralmente cumprida.

Determino a intimação das partes para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12663 Nr: 400-07.2006.811.0039

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER SZUBRIS, HERMAN HEIRICH SZUBRIS, HELGA 

SZUBRIS, EVALDO GUILHERME SZUBRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO FRANCO PEDROSA, LINA 

PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., OSVALDIR MEZANINI, 

TEREZINHA RICARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERMO MUSSI - 

OAB:MT-2.935-A, LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - OAB:MT 

15416, RICARDO MAMEDES - OAB:4243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 400-07.2006.811.0039

 Código n° 12663

Vistos em correição.

Declaro minha suspeição para atuar no presente feito, por motivo de foro 

íntimo, nos termos do artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao substituto legal, com minhas escusas e as 

cautelas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56367 Nr: 1237-81.2014.811.0039

 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: FR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:24813/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1237-81.2014.811.0039

CÓDIGO 56367.

Vistos em correição.

Considerando que a esta Comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público, nomeio o Advogado Dr. Bruno Nogueira Camelo OAB/MT – 24.813, 

para atuar em defesa da requerente.

Outrossim, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 01 (um) URH 

(Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de Mato Grosso, a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Dê-se vista ao advogado para o prosseguimento do feito.

Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 10 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21704 Nr: 1886-22.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMO DIAS DOS SANTOS - espolio, MARIA ROSA 

DIAS DE LIMA, EDINALDO DIAS DOS SANTOS, MARCELO DIAS DOS 

SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS, CARLOS DIAS DOS 

SANTOS, LÚCIA DIAS DOS SANTOS, JOAQUIM DIAS DOS SANTOS, JOSÉ 

APARECIDO, MARIA EUNICE DIAS DA SILVA, LUCIO DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1886-22.2009.811.0039

CÓDIGO 21704

Vistos em correição.

HOMOLOGO o cálculo de fl. 163.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Em nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 10 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 2628 Nr: 133-45.2000.811.0039

 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 VICENTE BERTOLIN, ORIVALDO 

BORTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, LUIZ EMÍDIO DANTAS - OAB:MT 3540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 AUTOS Nº 2000/59

CÓDIGO 2628

Vistos em Correição.

Defiro pleito retro.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12485 Nr: 227-80.2006.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 227-80.2006.811.0039

CÓDIGO 12485

Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por ESMAURINA 

BENTA PUGER, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fls. 253/254.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fls. 253/254, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19669 Nr: 2876-47.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONI LONGO SANT'ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2876-47.2008.811.0039

CÓDIGO 19669.

Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por IVONE LONGO 

SANT’ANA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Alvará de Autorização de pagamento à fls. 275/276.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à fls. 275/276, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17638 Nr: 820-41.2008.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDODS, GDODS, GEDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2008/355

CÓDIGO 17638

Vistos em Correição.

Considerando que a esta Comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público e, que a requerente não possui condições financeiras para 

constituir advogado conforme consta na exordial, nomeio o Advogado Dr. 

Charles Kleber Rodrigues OAB/MT 15.876, para representar em defesa da 

requerente.

Outrossim, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 01 (um) URH 

(Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de Mato Grosso, a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, intime-se a parte autora para manifestar sobre pleito retro.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18169 Nr: 1353-97.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIPINO LADEIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1353-97.2008.811.0039.

Código nº. 18169.

Vistos em correição.

Tendo em vista as certidões de fls. 134/135 que embora devidamente 

intimadas as partes nada manifestaram, arquive-se o presente feito com 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23002 Nr: 623-18.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO GARCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 
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OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 623-18.2010.811.0039

CÓDIGO 23002

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por ADAUTO GARCIA 

DE OLIVEIRA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS.

Alvará de Autorização de pagamento às fls. 276/278.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 276/278, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19535 Nr: 2709-30.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 2709-30.2008.811.0039.

CÓDIGO 19535.

Vistos em Correição.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto ao Alvará 

Eletrônico de recebimento juntado neste feito, conforme fl. 206.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 13 agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25440 Nr: 1059-40.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1059-40.2011.811.0039.

CÓDIGO 25440.

Vistos em Correição.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por PAULO 

GUILHERME DA SILVA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Juntada de comprovante de pagamento à fl. 88-verso.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada de 

quitação conforme fl. 88-verso, a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25686 Nr: 1304-51.2011.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL GOMES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CÉSAR MACIEL BRAGA - 

OAB:PROCURADOR FEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 AUTOS Nº 1304-51.2011.811.0039

CÓDIGO 25686

Vistos em Correição.

Tendo em vista que os presentes autos de embargos à execução já fora 

julgado, determino que sejam transladadas cópias das principais decisões 

para o feito principal, qual seja, processo Cód. 18538.

Após, desapensem os presentes autos e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53238 Nr: 1024-12.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIMAR ANTONIO ZANEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE 

SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZAÇÃO - FENASEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:MT- 

12.333

 AUTOS Nº 1024-12.2013.811.0039.

CÓDIGO 53238.

Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por JACIMAR 

ANTONIO ZANEZI, em desfavor da FENASEG- FEDERAÇÃO NACIONAL 

DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZAÇÃO.

Juntada de comprovante de pagamento à fl. 236.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada do 

alvará de autorização fl. 236, a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.
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São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26052 Nr: 1670-90.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN PABLO PEREIRA DA ROCHA, GREICIELI PEREIRA 

DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR SOARES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, FAUSTINO LOPES 

DOS SANTOS - OAB:MT 11.135, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - 

OAB:8310B, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1670-90.2011.811.0039.

CÓDIGO Nº. 26052.

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para informar nos autos novo endereço do 

requerido no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53671 Nr: 1451-09.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR BRAGA CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHAIANNE ENGLER DE 

CARVALHO - OAB:1715193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GABRIELA ZANROSSO 

- OAB:15.679, JULIANA FERNANDES SÁ - OAB:MT 16655/O

 AUTOS Nº 1451-09.2013.811.0039

CÓDIGO 53671

Vistos em correição.

 Considerando o teor do requerimento retro, determino a suspensão do 

presente feito até a data de 27/12/2018.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente a dar prosseguimento 

ao feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15516 Nr: 1248-57.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA REZENDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1248-57.2007.811.0039

CÓDIGO 15516

Vistos em Correição.

Intime-se a parte autora para manifestar, o que entender de direito, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13221 Nr: 919-79.2006.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 919-79.2006.811.0039

CÓDIGO 13221

Vistos em Correição.

Intime-se a Subscritora da parte autora para a regularização da petição.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53327 Nr: 1113-35.2013.811.0039

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI BECKER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MORELLI DE SALES 

- OAB:MT 15185A, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:MT 14305, EDMAR 

GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:9793, LASTHENIA DE FREITAS VARAO - OAB:4695/O, 

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11350

 AUTOS Nº 1113-35.2013.811.0039

CÓDIGO 53327

Vistos em Correição.

Cumpra-se conforme proferido no despacho às fls. 122.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22120 Nr: 10090-55.2009.811.0039

 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): LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE SOUZA - 

OAB:146.255/MG

 AUTOS Nº 10090-55.2009.811.0039

CÓDIGO 22120

Vistos em correição.

Defiro conforme o requerido às f. 1513/1514-v.

Para tanto, INTIME-SE a Defesa para que proceda com a juntada nestes 

autos, do instrumento de procuração devidamente assinado pelo réu 

LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS.

Com a juntada do referido documento, DEFIRO a abertura de prazo de 08 

dias (art. 600, do CPP), para que a ilustre Defesa apresente as devidas 

CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO.

Cumpra-se com URGÊNCIA!

São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7989 Nr: 658-22.2003.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PINHEIRO FILHO - ME, MARIA 

BERNADETE DA SILVA PINHEIRO, JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA, JOÃO 

PINHEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 AUTOS Nº 658-22.2003.811.0039

CÓDIGO 7989

Vistos em Correição.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens 

da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção 

do feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 485, III, do 

CPC.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50694 Nr: 548-08.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARQUILHA DA SILVA & FREITAS LTDA. - 

ME., SILVIO SEZAR GOMES BARQUILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 AUTOS Nº 548-08.2012.811.0039

CÓDIGO 50694

Vistos em Correição.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens 

da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção 

do feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 485, III, do 

CPC.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17780 Nr: 961-60.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 961-60.2008.811.0039

CÓDIGO 17780

Vistos em Correição.

Cumpra-se o proferido às fls. 210/211, n. 3:

“SUSPENDO o presente feito nos termos do art. 689, CPC pelo prazo de 30 

(trinta) dias para o fim de que seja regularizado o polo ativo da presente 

demanda”.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22692 Nr: 312-27.2010.811.0039

 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: APS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIÁH CARVALHO QUEIRÓZ 

LIMA OLIVEIRA - OAB:23688-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 AUTOS Nº 312-27.2010.811.0039

CÓDIGO 22692

Vistos em Correição.

Considerando que a esta Comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público e, que a requerente não possui condições financeiras para 

constituir advogado conforme consta na exordial, nomeio o Advogado Dra. 

Mariáh Carvalho Queiroz Lima Oliveira OAB/MT 23.688/O, para representar 

em defesa da requerente.

Outrossim, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 01 (um) URH 

(Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de Mato Grosso, a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, intime-se a parte autora para manifestar sobre pleito fls. 

146/147.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 4667 Nr: 325-41.2001.811.0039

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660

 AUTOS Nº 325-41.2001.811.0039

CÓDIGO 4667

Vistos em Correição.

Tendo em vista o julgamento do agravo de instrumento interposto, 

intimem-se as partes para, que querendo se manifestem no prazo legal de 

15 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16256 Nr: 1970-91.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ESPÓLIO, MARIA CCECÍLIA 

DE OLIVEIRA, EDIO DE OLIVEIRA, MARIA NOEMIA TORRES, ANTONIO 

JOSÉ DE OLIVEIRA, ZUNEI CECILIA DOS SANTOS - DE CUJUS, EDIVALDO 

JOSE DE OLIVEIRA - DE CUJUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1970-91.2007.811.0039.

CÓDIGO 16256.

Vistos em correição.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ELPÍDIO JOSÉ DE 

OLIVEIRA em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 Cálculo apresentado na fl.227/228.

Manifestação da parte requerida concordando com os cálculos trazidos 
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pela parte requerente, conforme verso da fl.230.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente, conforme na fl. 227/228 

apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se, que a parte requerida, concorda com os cálculos 

apresentados, no valor de R$ 2.334,48 (dois mil e trezentos e trinta quatro 

reais e quarenta oito centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

3.067,94 (três mil e sessenta sete reais e noventa quatro centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte na fl. 

227/228, no valor R$ 2.334,48 (dois mil e trezentos e trinta quatro reais e 

quarenta oito centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 3.067,94 (três 

mil e sessenta sete reais e noventa quatro centavos)referentes aos 

honorários advocatícios.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51248 Nr: 1132-75.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADS, WJDS, MCDSR, WVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, ELIANE 

ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1132-75.2012.811.0039

CÓDIGO 51248

Vistos em Correição.

Considerando que a esta Comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público e, que a exequente não possui condições financeiras para 

constituir advogado conforme consta na exordial, nomeio o Advogado Dra. 

Amanda Gonçalves da Silva OAB/MT 24.344/O, para representar em 

defesa da exequente.

Outrossim, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 01 (um) URH 

(Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de Mato Grosso, a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, intime-se a parte autora para informar acerca do 

descumprimento do acordo entabulado entre as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88795 Nr: 1975-30.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DE PAULA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA 

- OAB:21121/O

 AUTOS Nº 1975-30.2018.811.0039

CÓDIGO 88795

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 11, nomeio o douto advogado Dr. 

ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA, OAB/MT 21.121, militante nesta Cidade e 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação, bem como para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta a acusação em favor do réu 

CLEITON DE PAULA FARIA, na forma do art. 396, do CPP.

Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério Público, 

sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 3298 Nr: 470-34.2000.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOCCOLI & FARIA LTDA, JOSÉ CARLOS DE 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAPOLEÃO VITÓRIO SERAFIM 

DE CARVALHO - OAB:PROC.FAZENDA, OSVALDO ANTÔNIO DE LIMA - 

OAB:MT-3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.

Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas e DETERMINO o arquivamento definitivo dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14 Nr: 427-68.1998.811.0039

 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: COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CABASSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - 

OAB:3571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS - OAB:MT-3560-A

 Vistos em Correição.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.

Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas e DETERMINO o arquivamento definitivo dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22973 Nr: 594-65.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA RIBEIRO DELGADO, MARIA 

ROSA RIBEIRO DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:17040/O, JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:Proc Faz.Públic, 

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ASSUNÇÃO 

BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 Vistos em Correição.

Defiro conforme requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51887 Nr: 1791-84.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA ESTRELA, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, BRUNO VINÍCIUS SANTOS - OAB:MT 15.464

 Diante do exposto, o simples fato de a nulidade passar a ser cominada 

nos dispositivos analisados não é suficiente para afastar o princípio da 

instrumentalidade das formas, aplicável a qualquer vício, inclusive àqueles 

teoricamente capazes de gerar nulidades, tendo em vista a jurisprudência 

firmada no Superior Tribunal de Justiça.Neste aspecto, não acolho o pleito 

de nulidade absoluta argumentada pela parte requerida, por não ocorrer 

prejuízo ou contaminação dos atos posteriores realizados.Desta feita, 

mantenho a ordem da constrição realizada nos autos, e, defiro o bloqueio 

do restante da dívida exequenda na quantia de R$ 38.831,91 (trinta e oito 

mil oitocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos).Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 02 

de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112708 Nr: 3646-68.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTECH-LINK INDÚSTRIA MECÂNICA lTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENHOR DO MILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE CEREAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Zanforlin Camargo - 

OAB:274.007, PAULO ZANFORLIN CAMARGO - OAB:270199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando antentamente os autos, constato que a parte autora ajuizou 

a Ação equivocadamente perante o Juizado Especial desta Comarca, 

sendo o feito julgado extinto.

A presente ação foi ajuizada agora na Vara Única, requerendo que este 

magistrado considere as custas recolhidas equivocamente.

Sem mais delongas, DEFIRO o pedido para utilizar as mesmas custas, e 

DETERMINO que a parte autora complemente os valores faltantes, nos 

termos da certidão do Distribuidor acostado nos autos, no prazo de 

15(quinze) dias sob pena de indeferimento da inicial.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112511 Nr: 3538-39.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Cite-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor 

total de R$ 339,31 (trezentos e trinta e nove reais e trinta e um 

centavos),prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o 

pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar no valor de R$ 339,31 

(trezentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos) autoriza a prisão 

civil do alimentante, já que compreende as 3 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução, podendo ser decretada se, após o prazo 

para pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa apresentada 

não for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112101 Nr: 3296-80.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Cite-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor 

total de R$ 4.739,98 (quatro mil setecentos e trinta e nove reais e noventa 

e oito centavos).prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar 

o pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar no valor de R$ R$ 

728,37 (setecentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos) autoriza a 

prisão civil do alimentante, já que compreende as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução, podendo ser decretada se, após 

o prazo para pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112171 Nr: 3332-25.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Cite-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor 

total de R$ 1.057,17 (mil e cinquenta e sete reais e dezessete 

centavos).prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o 

pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar no valor de R$ 
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1.003,86 (mil e três reais e oitenta e seis centavos) autoriza a prisão civil 

do alimentante, já que compreende as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução, podendo ser decretada se, após o prazo para 

pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não 

for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98652 Nr: 1031-42.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LUIS BERWING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482-0, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Certifica-se para os fins de direito que se reenvia para publicação a r. 

Sentença nos termos da r. Decisão de ref. 64, visto atualização de 

procuradores no efetuado no Sistema Apolo desta Comarca, a seguir 

transcrita: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “a”, CPC, e determino 

a restituição do veículo ao requerido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob 

pena de aplicação de multa diária de 500,00(quinhentos reais) limitada ao 

teto de 15.000,00(quinze mil reais). Em face da regra da causalidade, 

condena-se o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 

10% (dez por cento do valor da causa, consoante previsão do art. 85, § 

2º, do Código de Processo Civil. Expeçam-se os alvarás na forma 

requerida - Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Transitado 

em Julgado, na ausência de novos requerimentos, CERTIFIQUE-SE o 

necessário e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias.

 CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112168 Nr: 3329-70.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Cite-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor 

total de R$ 1.677,08 (mil e seiscentos e setenta e sete reais e oito 

centavos) prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o 

pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar no valor de R$ 683,59 

(seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos) autoriza a 

prisão civil do alimentante, já que compreende as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução, podendo ser decretada se, após 

o prazo para pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112682 Nr: 3633-69.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): valmir souza de oliveira, MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL, Gente Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora devidamente intimada para emendar a inicial dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias nos termos do r. despacho ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105584 Nr: 4414-28.2017.811.0078

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEI EDIO GIONGO, DILCE APARECIDA 

PALUDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT, JOSE MARCIO MARQUIORETO - OAB:14021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16990/O

 Fica a parte autora devidamente intimada para apresentar impugnação 

dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112627 Nr: 3593-87.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que o processo está em sua fase inicial, com 

provas produzidas apenas por uma das partes, entendo prudente fixar os 

alimentos provisórios em 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo 

vigente, que atualmente equivale à quantia de R$ 333,90 (trezentos e trinta 

e três reais e noventa centavos) mensais a ser depositada na conta 

bancária do Banco do Brasil, Agência 1590-3, Conta corrente nº 33.926-1, 

de titularidade do genitor do menor, bem como 50% (cinquenta por cento) 

das despesas extraordinárias, tais como medicamentos, assistência 

médica, farmacêutica e materiais escolares, comprovados mediante 

recibo, a serem pagos mensalmente todo dia 10 (dez) de cada mês, a 

partir da intimação desta, sendo que, após formada a angularização 

processual, o binômio capacidade/necessidade será avaliado com maior 

clareza.DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta 

do conciliador do juízo.Cite-se o Requerido e INTIME-SE a Requerente, 

consignando que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes na audiência de conciliação “é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do 

CPC).Consigne-se ainda na citação do requerido que a não apresentação 

de resposta implica revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas 

na inicial.EXPECA-SE o TERMO DE GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, por força do contido no art. 189, II, do Código de Processo 

Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111843 Nr: 3145-17.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 3ª VARA CIVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

DARLEY GUSTAVO GIONGO, VALDIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ 

GIONGO, FLAVIO CARLOS GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA SEMENTES S/A, ELIO ADANIR 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO DOS 

SANTOS - OAB:9189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 
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prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112695 Nr: 3641-46.2018.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LVDS, JMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDSV, ABRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, CONCEDO a guarda provisória do infante LUÍS FELIPE RODRIGUES 

VELASQUES aos autores LUCIANA VIEIRA DA SILVA e JOÃO MILSON 

MOURA DOS SANTOS, a qual tem por obrigação prestar toda assistência 

que a criança necessite. Expeça-se termo de guarda provisória.Não foram 

requeridos alimentos provisórios.DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO 

de acordo com a pauta do conciliador do juízo.Citem-se os Requeridos e 

INTIME-SE os autores, consignando que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes na audiência de conciliação “é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa” (art. 334, §2º do CPC).Consigne-se ainda na citação do 

requerido que a não apresentação de resposta implica revelia, 

reputando-se verdadeiras as alegações feitas na inicial.EXPECA-SE o 

TERMO DE GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do 

contido no art. 189, II, do Código de Processo Civil.NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112749 Nr: 3676-06.2018.811.0078

 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: SDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja, CREUZENI APARECIDA 

BRESSANINI.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz 

Diretor do Foro da Comarca de Alta Floresta d Oeste/RO para que 

determine a expedição de mandado de averbação (art. 10, I, do Código 

Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro Civil competente, adotando as providências necessárias, 

devendo encaminhar a este juízo a certidão devidamente averbada para 

posterior levantamento dos requerentes. Após, cumpridas as formalidades 

legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte autora.Cite-se e intime-se a parte 

requerida no endereço declinado na inicial, e restando infrutífera por 

EDITAL. SEM CUSTAS.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112701 Nr: 3643-16.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T R locadora de Veículos LTDA, RICARDO ANTONIO 

GONZALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Junior de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para recolher as custas e taxas processuais no 

prazo de 15(quinze) dias sob pena de indeferimento da inicial.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112694 Nr: 3640-61.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA FERREIRA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE BRAGA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112534 Nr: 3552-23.2018.811.0078

 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: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON CORDEIRO DA COSTA, Terceiros e 

Interessados Ausentes, Incertos e Desconhecidos.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora pugna pela concessão de tutela de evidência tendo como 

fundamento o inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil ocorre 

que consoante o paragrafo único do retro mencionado artigo a citada 

tutela poderá ser concedida liminarmente apenas nas hipóteses dos 

incisos II e III.Isto posto, indefiro a tutela pleiteada na petição inicial.2 – 

Determino a remessa dos autos para o Conciliador da Comarca para 

realização de audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.Havendo desinteresse pelo 

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 no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).3 – 

Intime-se a parte autora. 4 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão
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 Cod. Proc.: 32300 Nr: 1376-57.2007.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ANDRE LEIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venho por meio deste, tornar sem efeito as certidões constantes em fls. 

111 e 116, eis que foram lançadas indevidamente.

 Por oportuno, fica a parte executada a cumprir o item 2 (dois) da r. 

sentença assentada em fl. 104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112276 Nr: 3398-05.2018.811.0078

 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: EDGERSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por EDGERSON DE OLIVEIRA, em 

desfavor de MARIA APARECIDA DOS SANTOS e OUTRO, todos 

qualificados nos autos.

Aduz o autor que em agosto de 2014, o Autor firmou contrato de compra e 

venda com a Requerida, do imóvel localizado na Rua 02, s/nº (rua do 

ponto), Quadra 54, Bairro Paulino Abati, Sapezal/MT.

Relata que ajustaram pela compra do referido imóvel a quantia de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) de entrada 

e R$ 10.000,00 (dez mil reais) divididas em 20 parcelas fixas de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sendo a 1ª em 06.09.2014, conforme contrato que 

segue anexo.

Posteriormente, a Demandada negociou verbalmente com ele que a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria adimplida com materiais de 

construção comprados pelo assistido à Requerida e os outros R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) por meio do pagamento de 10 parcelas de R$ 500,00 

(quinhentos reais).

Afirma que no início de 2018, seu filho precisou “socorrer” a mãe na 

cidade de Nova Olímpia/MT, tendo permanecido na cidade por menos de 15 

dias, sendo que quando do seu retorno, percebeu que a parte Requerida 

havia INVADIDO / ESBULHADO o imóvel, considerando que havia outra 

pessoa morando na casa e os móveis todos jogados para fora da casa.

Ao final, requer a reintegração na posse, do referido imóvel, decretando-a 

de maneira liminar e posterior tornando-a definitiva.

Decido.

O artigo 560 do Código de Processo Civil estabelece que: “O possuidor 

tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no 

caso de esbulho”.

Como se sabe para o sucesso de qualquer pleito reintegratório, mister se 

faz que o autor da ação comprove mais do que satisfatoriamente os 

pressupostos contidos no artigo 561 do CPC, quais sejam, a posse, o 

esbulho praticado pelo réu a data do mesmo e a perda da posse.

Para a concessão da liminar em ação de reintegração de posse, todavia, é 

preciso a presença dos requisitos constantes no artigo 561 do Código de 

Processo Civil, in verbis:

“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, ou 

a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nos autos, não há a data do esbulho praticado pelo requerido.

Dispõe o artigo 558 do Código de Processo Civil:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de 

posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta 

dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o 

procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Verifica-se que não se aplica ao caso dos autos o procedimento especial 

estabelecido pela legislação, uma vez que o esbulho ocorreu a mais de um 

ano e dia, sendo inaplicável o artigo 561.

A parte autora pugna pela concessão de tutela de evidência tendo como 

fundamento o inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil ocorre 

que consoante o paragrafo único do retro mencionado artigo a citada 

tutela poderá ser concedida liminarmente apenas nas hipóteses dos 

incisos II e III.

Isto posto, indefiro a tutela pleiteada na petição inicial.

2 – Determino a remessa dos autos para o Conciliador da Comarca para 

realização de audiência de conciliação.

Cite-se e intime-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo 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 no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

3 – Intime-se a parte autora.

 4 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105975 Nr: 4575-38.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDSSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmemte, proceda ao Cadastramento da DEFENSORA PUBLICA como 

advogada da parte exequente para que seja devidamente intimada das 

decisões, sob pena de nulidade.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Intime-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor 

total de R$ 1.231,88 (um mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e oito 

centavos) prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o 

pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar no valor de R$ $ 

1.231,88 (um mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) 

autoriza a prisão civil do alimentante, já que compreende as 3 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução, podendo ser 

decretada se, após o prazo para pagamento, o executado não pagar ou 

se a justificativa apresentada não for aceita (art. 528, § 3º, do Código de 

Processo Civil).

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71784 Nr: 1334-32.2012.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDSJ-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184/MT, 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora requer a 

sua conversão em Execução.

DEFIRO o pedido acostado às fls. 101/102 e CONVERTO a vertente ação 

de busca e apreensão em ação de execução, ante a não localização do 

bem.

Essa providência é perfeitamente admitida, como pode ser visualizada no 

seguinte julgado proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS 

E DOS DEVEDORES - EMENDA DA INICIAL - ALTERAÇÃO DO PEDIDO 

ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 264 E 294 DO CPC - 

CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - ADMISSIBILIDADE - ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº. 

911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É cabível a 

emenda da inicial com a conversão da ação de busca em apreensão em 

execução de título extrajudicial, se o bem dado em garantia não foi 

localizado e os devedores fiduciários não foram citados, inteligência dos 

artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil e artigo 5º do Decreto-Lei 

nº. 911/69. "

 Dessa feita, doravante, o feito seguirá na forma de execução de título 

extrajudicial, o que deverá ser atualizado no sistema Apolo.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Sapezal, 20 de agosto 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38441 Nr: 733-94.2010.811.0078

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certificado o decurso de prazo do edital sem manifestação, proceda o 

Senhor Gestor Judiciário com a remessa dos autos à Defensoria Pública 

Estadual para atuar como Curador Especial, para a defesa dos interesses 

do requerido.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT,20 de agosto 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75155 Nr: 184-45.2014.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA GOMES DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora requer a 

sua conversão em Execução.

DEFIRO o pedido acostado às fls. 81/83 e CONVERTO a vertente ação de 

busca e apreensão em ação de execução, ante a não localização do bem.

Essa providência é perfeitamente admitida, como pode ser visualizada no 

seguinte julgado proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS 

E DOS DEVEDORES - EMENDA DA INICIAL - ALTERAÇÃO DO PEDIDO 

ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 264 E 294 DO CPC - 

CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - ADMISSIBILIDADE - ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº. 

911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É cabível a 

emenda da inicial com a conversão da ação de busca em apreensão em 

execução de título extrajudicial, se o bem dado em garantia não foi 

localizado e os devedores fiduciários não foram citados, inteligência dos 

artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil e artigo 5º do Decreto-Lei 

nº. 911/69. "

 Dessa feita, doravante, o feito seguirá na forma de execução de título 

extrajudicial, o que deverá ser atualizado no sistema Apolo.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Sapezal, 20 de Agosto 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão
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 Cod. Proc.: 72915 Nr: 495-70.2013.811.0078

 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: CLEBER FRANCISCO CIGOGNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ramos Coelho - 

OAB:OAB/MT 16.745, Diogo Ibrahim Campos - OAB:OAB/MT 13.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 Vistos etc.

Intime-se o perito para que esclareça os pontos considerados pelo 

requerido às fls. 159/160, no prazo de 05(cinco) dias.

Certificado o decurso do prazo, tornem os autos conclusos imediatamente, 

por se tratar de processo inserido na META 02.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Às providências.

Sapezal/MT, 20_ de __AGOSTO__ de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25109 Nr: 1317-74.2004.811.0078

 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: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DE 

MATO GROSSO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E NINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA NERY RIBEIRO 

GUIMARÃES - OAB:6.475/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões.

III - Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Às providências.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 27989 Nr: 1525-24.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLI CORREIA SANTOS- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando atentamente os autos, verifico que o despacho de fls. 77 

não foi integralmente cumprido, eis que não foi feita a remessa dos autos 

a Procuradoria da Fazenda Nacional.

Desta forma remetam-se os autos a Procuradoria da Fazenda Nacional via 

REMESSA dos autos, para se manifestar quanto as valores bloqueados, 

bem como requerer o que entender de direito.

Após, com a chegada da manifestação, voltem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT,20 de agosto de 2018

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz De Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 36139 Nr: 980-12.2009.811.0078

 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: ROTTA & ROTTA LTDA - ME, JAIME ANTONIO ROTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AMÉRICA FOMENTO MERCANTIL, 

HECKE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI FERREIRA PIRES 

SOBRINHO - OAB:73891/SP

 Vistos em correição.

I - Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões.

III - Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Às providências.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96083 Nr: 3139-78.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DAMACENO, OTACIL VICENTE 

GODOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Após o julgamento tribunalício, o nobre Conselho de Sentença, em reunião 

em sala própria e através de votação sigilosa, RECONHECEU A NEGATIVA 

DE PARTICIPAÇÃO em relação ao acusado Otacil Vicente Godozi, nos 

termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como 

CONDENOU o réu JOSÉ ALVES DAMACENO pela prática dos crimes 

previstos no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 

10.826/03 cuja pena passo a aplicar, utilizando o critério trifásico previsto 

no art. 68 do Código Penal, bem como observância do princípio 

constitucional da individualização da pena. Passo a dosagem da pena, 

com fundamento no art. 59 do Código Penal.(...) Deixo de fixar o valor 

minímo de indenização por danos causados pela infração, visto que tal 

discussão não foi alvo do presente processo, sendo que qualquer 

decisão em sentido contrário violaria os princípios do contraditório e da 

ampla defesa.Quanto à detração penal, o parágrafo 2° do art. 387 do 

Código de Processo Penal, não revogou em absoluto a competência do 

Juízo da Execução delimitada no art. 66, inciso III, “c” da Lei 7.210/84, 

razão que deixo para o Juízo da Execução apreciar eventual detração em 

momento adequado.Expeça-se a guia de execução provisória. Quanto à 

eventuais alegações de crime de falso testemunho cometido em Plenário, 

filio-me à corrente majoritária no sentido que tal fato somente deve ser 

quesitado ao Conselho de Sentença se houver pedido explícito das partes 

neste sentido. Ressalta-se que eventual delito é regido por ação pública 

incondicionada, o que não impede posterior apuração pelos órgãos de 

persecução penal. Com o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça 

Eleitoral a suspensão dos direitos políticos dos réus, bem como 

EXPEÇA-SE a guia de execução definitiva.Dou a presente sentença por 

publicada.Saem os presentes intimados.Expeça-se o necessário.P.C.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72882 Nr: 463-65.2013.811.0078

 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: ZELINA DELFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ramos Coelho - 

OAB:OAB/MT 16.745, Diogo Ibrahim Campos - OAB:OAB/MT 13.296, 

Lenildo nunes pereira - OAB:OAB/MT 12482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 
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ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da autora ZELINA 

DELFINO em desfavor do Município de Sapezal/MT, nos termos do art. 487, 

I, do CPC.Condeno a Requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, consoante o art. 84 do CPC, bem como o pagamento de 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa a título de honorários 

advocatícios de sucumbência ao procurador da parte Requerida, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC. Suspensa sua exigibilidade considerando 

que a requerente é beneficiária da justiça gratuita, pelo prazo máximo de 

05 anos, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.E, 

considerando que a autora restou sucumbente na pretensão de 

insalubridade, deverá pagar o valor integral da perícia realizada, qual seja, 

R$ 1.000,00 (mil reais). Contudo, sendo a mesma beneficiária da Justiça 

Gratuita, os valores deverão ser requisitados ao E. TJMT, em 

conformidade com o art. 5° , inciso LXXIV, da Constituição 

Federal.Transitado em Julgado, na ausência de novos requerimentos, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Às providências. Sapezal/MT 20 de agosto de 

2018CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72728 Nr: 309-47.2013.811.0078

 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: ANTENOR TRENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ramos Coelho - 

OAB:OAB/MT 16.745, Diogo Ibrahim Campos - OAB:OAB/MT 13.296, 

LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:MT/12482-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão ao autor ANTENOR 

TRENTO em desfavor do Município de Sapezal/MT, nos termos do art. 487, 

I, do CPC.Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, consoante o art. 84 do CPC, bem como o pagamento de 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa a título de honorários 

advocatícios de sucumbência ao procurador da parte Requerida, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC. Suspensa sua exigibilidade considerando 

que a requerente é beneficiária da justiça gratuita, pelo prazo máximo de 

05 anos, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.E, 

considerando que o autor restou sucumbente na pretensão de 

insalubridade, deverá pagar o valor integral da perícia realizada, qual seja, 

R$ 1.000,00 (mil reais). Contudo, sendo a mesma beneficiária da Justiça 

Gratuita, os valores deverão ser requisitados ao E. TJMT, em 

conformidade com o art. 5° , inciso LXXIV, da Constituição 

Federal.Transitado em Julgado, na ausência de novos requerimentos, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Às providências. Sapezal/MT 20 de agosto de 

2018.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72887 Nr: 468-87.2013.811.0078

 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: ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ramos Coelho - 

OAB:OAB/MT 16.745, Diogo Ibrahim Campos - OAB:OAB/MT 13.296, 

LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:MT/12482-A, MARIA DE FATIMA 

ALVES MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da autora 

ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS em desfavor do Município de 

Sapezal/MT, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, consoante o art. 84 do 

CPC, bem como o pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado 

da causa a título de honorários advocatícios de sucumbência ao 

procurador da parte Requerida, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. 

Suspensa sua exigibilidade considerando que a requerente é beneficiária 

da justiça gratuita, pelo prazo máximo de 05 anos, nos termos do art. 98, § 

3º, do Código de Processo Civil.E, considerando que a autora restou 

sucumbente na pretensão de insalubridade, deverá pagar o valor integral 

da perícia realizada, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais). Contudo, sendo a 

mesma beneficiária da Justiça Gratuita, os valores deverão ser 

requisitados ao E. TJMT, em conformidade com o art. 5° , inciso LXXIV, da 

Constituição Federal.Transitado em Julgado, na ausência de novos 

requerimentos, CERTIFIQUE-SE o necessário e ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Às providências. 

Sapezal/MT 20 de agosto de 2018.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70614 Nr: 162-55.2012.811.0078

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBERSON SODEIRO MAGANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado por CLEBERSON SODEIRO MAGANHA 

em desfavor do Município de Sapezal/MT, para condenar o requerido ao 

pagamento de adicional de insalubridade sobre o salário básico, no grau 

de 20% no período de 11/02/2010 (data nomeação) à 01/06/2011(data da 

exoneração).Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir do vencimento de cada salário mensal, bem assim 

acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, por se tratar de 

gratificação de caráter alimentar.Nos termos do art. 86 do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a sucumbência recíproca, eventuais novas 

custas serão arcadas por ambas as partes, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada parte, observadas as prerrogativas 

legais acerca da Requerida, que é Fazenda Pública.Tendo em vista que 

houve sucumbência recíproca, fixo os honorários sucumbenciais em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§2º e §3º do CPC em favor do patrono da Requerente que serão arcados 

pela Requerida e em favor do patrono da Requerida, que serão arcados 

pela requerente.Suspensa sua exigibilidade considerando que a 

requerente é beneficiária da justiça gratuita, pelo prazo máximo de 05 

anos, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Proceda o 

Senhor Gestor com a expedição e RPV referente aos honorários periciais 

em favor do perito nomeado, consoante decisão de ref. 

140/141.Transitado em Julgado, na ausência de novos requerimentos, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Às providências. Sapezal/MT 20 de agosto de 

2018.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112711 Nr: 3649-23.2018.811.0078

 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: SDS, EBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Pontes e 

Lacerda/MT para que determine a expedição de mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73), adotando as providências necessárias, devendo encaminhar a 

este juízo a certidão devidamente averbada para posterior levantamento 
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dos requerentes. Após, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103696 Nr: 3509-23.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA DOMINGOS DE ROMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482-0, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS, em face de ANTONIA DOMINGOS DE 

ROMA, ambos devidamente qualificados nos autos.

À referência 13a parte autora requereu a desistência da Ação nos termos 

do artigo 485 VIII do CPC/2015.

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Preceitua o art. 485 do CPC:

 “O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...) VIII – homologar a desistência da ação”.

O § 4º do aludido dispositivo complementa:

“Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”.

Dessa forma, observa-se que o termo final para o pedido de desistência 

por parte da autora, sem a necessidade de se ouvir o requerido é a 

apresentação de contestação.

No presente não houve a apresentação da contestação.

Diante disso, não há outra medida a ser tomada que não a homologação 

do pedido de desistência formulado pela requerente, com a consequente 

extinção do feito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 Recolha-se o MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, caso tenha sido 

expedido.

Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112765 Nr: 3688-20.2018.811.0078

 AÇÃO:  P roced imen to  Conc i l i a tó r i o -> Inc i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPDS, LFIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se os autores para recolher as custas e taxas judiciais no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38925 Nr: 1218-94.2010.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JISAEL FERNANDO BAGINI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CHRASTEK SIDINEI 

- OAB:74463

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para 

apresentar nos autos alegações finais, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-38.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA (ADVOGADO(A))

NADIA MAGGI SCHWANCK DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ENGEL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, acerca da decisão de ID. 14737821 prolatada 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-80.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DATACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI - EPP (REQUERENTE)

PEDRO JARDIM DRIEMEYER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO MARTINS MOREIRA (REQUERIDO)

DOUGLAS DE FREITAS MOREIRA (REQUERIDO)

EXECUTIVOS VIP TUR - TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 01/10/2018 às 14h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-65.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER (ADVOGADO(A))

DATACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA DE DESCONTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

EDER RUBENS ELEUTERIO DA SILVA (REQUERIDO)

SORAIA AY MORE ELEUTERIO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 01/10/2018 às 14h20min na sede 

deste Juizado Especial .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-50.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DATACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI - EPP (REQUERENTE)

PEDRO JARDIM DRIEMEYER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA DE SA RIBEIRO (REQUERIDO)

LEILA DE SA RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 01/10/2018 às 14h40min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-35.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER (ADVOGADO(A))

DATACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA MAIS SABORES LTDA - ME (REQUERIDO)

LEILA DE SA RIBEIRO (REQUERIDO)

CARMERITO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 
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audiência de conciliação designada para 01/10/2018 às 15h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-20.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DATACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI - EPP (REQUERENTE)

PEDRO JARDIM DRIEMEYER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. VARNIER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

RAQUEL VARNIER (REQUERIDO)

KLEITON KLITZKE DA PAZ (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 01/10/2018 às 15h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11227 Nr: 849-52.2010.811.0094

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Gomes Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Tomaz da Silva, Maria Gomes 

Peixoto da Silva, Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Divino 

Valentin Rocha, Maria Gomes Moreira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Luiz Sérgio Rossi - OAB:MT/10.089-A, Paula 

Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 Impulsiono os autos para intimação da advogada Dra. Paula Alessandra 

Rossi Geglini, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 

(três) dias, nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena 

de aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9992 Nr: 821-21.2009.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Valentin Rocha, Livia Marcos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Tomaz da Silva, Maria Gomes 

Peixoto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 Impulsiono os autos para intimação da advogada Dra. Paula Alessandra 

Rossi Geglini, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 

(três) dias, nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena 

de aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9353 Nr: 221-97.2009.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Tomaz da Silva, Maria Gomes Peixoto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono os autos para intimação da advogada Dra. Paula Alessandra 

Rossi Geglini, para que proceda à devolução dos autos no prazo de 3 

(três) dias, nos termos do artigo 431 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e sob pena 

de aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10794 Nr: 420-85.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. L. Agropecuária Ltda, Antonio de Carlos Sobrinho, 

Nelson Bernardelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Norivaldo Antonio Terruggi, Tereza 

Spacca Terruggi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:MT/3.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Giudicissi Cunha 

- OAB:19.757, Fernando Aparecido de Souza - OAB:13.298 MT

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte exequente, para que 

proceda ao pagamento do valor referente ao complemento de diligência, 

conforme certidão da oficiala de justiça de fls. 1400, para cumprimento do 

mandado de PENHORA E AVALIAÇÃO. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o exequente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Comunidade São Cristóvão", para emitir a guia no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22903 Nr: 807-61.2014.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados da Região dos Vales - Sicredi Região dos Vales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Encantado Ltda., Transportadora 

Serra Azul Ltda., Nilvo Sangali, Maria Izabel Tarter Sangalli, Saninvest 

Participações Investimento e Locação Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álex Herold - OAB:OAB-RS 

38.892, Celso Luiz Herold - OAB:RS/22.794, Gabriela Casaril - 

OAB:RS/79.054, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Salgado Marder - 

OAB:50767/RS, André Madruga Leal - OAB:95151/RS, André Roberto 

Mallmann - OAB:22940/RS, Angelica Dewes Colombo - 

OAB:72644/RS, Cassiano Menke - OAB:47136/RS, José Renato Bopp 

Meister - OAB:30494/RS, Lucas José Mariani - OAB:55788/RS, Maria 

Victória Mangeon Knorr - OAB:97862/RS

 Certifico que, nesta data, encaminhei o ofício N° 898/2018, via malote 

digital, à comarca de ENCANTADO-RS. Código de rastreabilidade: 

81120183591864

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9689 Nr: 555-34.2009.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Roberto Reginato Regini, João Alves 

da Silva, Aloysio Rodrigues do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo José Rodrigues de Souza 

- OAB:PR/30.604, Ricardo Zampier - OAB:31225/PR, Waldemar 

Ernesto Feiertag Junior - OAB:PR/15.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Certifico que, nesta data, encaminhei o ofício N° 877/2018, via malote 

digital, à comarca de POCONÉ-MT. Código de rastreabilidade: 

81120183591835

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10799 Nr: 427-77.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Antonio Bilibio, Valdirene Pezzarico 

Bilibio, Itamar Bilibio, Vera Lúcia Lorenzoni Bilibio, Dalila Nodari Bilibio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R.Goes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 143, via 

malote digital, para a Comarca de BRASÍLIA/DF. Código de rastreabilidade: 

81120183591719

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31860 Nr: 1004-74.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiana Nogueira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIVES GILMAR PETRAZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Zambiasi - 

OAB:OAB/MT 14.471-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte autora, para juntar aos 

autos a guia referente ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

sendo que ocorreu a juntada apenas do comprovante de pagamento, 

documento necessário para autorização de pagamento ao oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9080 Nr: 715-93.2008.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Insol Intertrading do Brasil Indústria e Comércio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovane Luiz Rohenkohl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Pimentel Marcovici - 

OAB:29624/PR, Atila Sauner Posse - OAB:35249/PR, Diego Arturo 

Resende Urresta - OAB:37.298 OAB/PR, Fernando Muniz Santos - 

OAB:22384/PR, Luiz Fernando Araújo Pereira Júnior - 

OAB:PR/25.930, Tâmili Kiara Betezek Rodrigues - OAB:PR/41.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 214, via 

malote digital, para a Comarca de CURITIBA-PR. Código de rastreabilidade: 

81120183591201

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31847 Nr: 992-60.2018.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Patricia Almeida Ribeiro, Martha Eliana do Amaral 

Ribeiro, Laura Lucia do Amaral Ribeiro, MARIA VALÉRIA DO AMARAL 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos 

Maronezzi, Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, Cristina Helena do Amaral 

Ribeiro, AGRO NORTE PESQUISAS E SEMENTES LTDA, Espólio de Carlos 

Roberto do Amaral Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte Autora, na 

pessoa de seus advogados, acerca da audiência de conciliação 

designada nos presentes autos para o dia 10/10/2018 às 17h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9422 Nr: 291-17.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eternit S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. J. da Silva - ME, Neliton João da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson Gomes da Silva - 

OAB:183333/SP, Fernando Rudge Leite Neto - OAB:84786/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

exequente para manifestar acerca dos documentos de fls. 167/168, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20585 Nr: 874-94.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Formação de Condutores Paim Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 57, via 

malote digital, para a Comarca de CUIABA/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183592080 - 81120183592079

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25571 Nr: 1389-27.2016.811.0018

 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: MdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 56, via 

malote digital, para a Comarca de JUARA/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183592083

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27256 Nr: 524-33.2017.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Correa Sansana, Rosecleia dos Santos 

Sansana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudetino Paes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:12956

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 165, via 

malote digital, para a Comarca de JUARA/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183592097 - 81120183592096

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24558 Nr: 886-06.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueliton Girardi Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Certifico que, nesta data, encaminhei a carta precatória expedida às fls. 

86 para inquirição da testemunha Wellinton Lacerda, à Comarca de 

Sinop-MT, via Malote Digital. Código de rastreabilidade 81120183504163 e 

81120183504164 .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25520 Nr: 585-25.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos em correição.

Devidamente citado (fl. 86-verso), o acusado, por intermédio de advogado 

constituído, apresentou resposta à acusação (fls. 90/91), arrolando as 

mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de agosto de 

2018, às 15h30min.

Intime-se o acusado.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem à 

audiência ora designada.

 Requisitem-se os policias que foram arrolados como testemunhas, para 

comparecerem à audiência instrutória.

 Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas, que 

porventura residem em comarca diversa.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64782 Nr: 2139-79.2018.811.0108

 AÇÃO: Internação Provisória->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDT-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a medida de internação compulsória, ao menos 

nesse momento, pela ausência de laudo médico psiquiátrico.A 

necessidade de urgência na realização do procedimento se verifica, 

principalmente, pela necessidade de salvaguardar o direito à saúde dos 

pacientes, bem como ver garantido o seu bem-estar. Assim, a fim de que 

seja garantido à paciente todas as diligências necessárias à realização da 

avaliação médica psiquiátrica, DETERMINO que o município de Tapurah 

promova, no prazo de 72 horas, o agendamento para a avaliação médica 

necessária.Com a data cientifique-se a parte autora para que possa 

acompanhar a realização da perícia.Ademais, verifica-se a necessidade 

de reforço policial/Corpo de Bombeiros, na medida em que o paciente pode 

estar sob o efeito de entorpecentes, vindo a apresentar comportamento 

agressivo, o que colocaria em risco a vida de terceiras pessoas no ato de 

cumprimento da medida requestada.Citem-se os requeridos na pessoa do 

Procurador-Geral e do município para, querendo e no prazo legal, 

apresentarem defesa, indicando as provas que pretende produzir.Defiro 

os benefícios ao Sr. Oficial de Justiça do art. 212, do CPC. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, servindo a presente como mandado/ofício/carta 

precatória, pelo adiantado da hora. Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 17 

de agosto o de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJOJuíza de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64130 Nr: 1749-12.2018.811.0108

 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: DDPCDT-M, MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Isto posto, julgo PROCEDENTE a representação ofertada em face de 

CARLOS EDUARDO SALES DE LIMA, brasileiro, solteiro, funileiro, natural 

de Tapurah/MT, nascido em 25/02/2001, filho de Antonio Carlos de Lima e 

Odina Sales, residente e domiciliado na Avenida Bahia, Bairro São 

Cristóvão, Tapurah/MT, pela prática do ato infracional análogo ao crime 

descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a medida 

sócio educativa de internação, prevista no art. 112, VI, do ECA, por tempo 

indeterminado, não superior a três anos, devendo ser realizado exame 

psicossocial a cada seis meses, para verificar a necessidade ou não da 

manutenção da medida.Os presentes saem intimados.Após o trânsito em 

julgado, expeça-se Guia de Medida Socioeducativa, encaminhando-a à 

Comarca de Cuiabá, local onde o menor se encontra internado.Em seguida, 

arquive-se, com as cautelas de estilo.Dispensado o registro. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 17 de agosto de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de 

Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63953 Nr: 1645-20.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICO ALEX STORK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES - OAB:69911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1645-20.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63953

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

VISTOS.

Recebo à inicial, desde já designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada no dia 05 setembro de 2018, às 16h30min.

Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334 do CPC), para comparecerem ao ato designado, bem como intime-se a 

parte autora.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou da 

requerida à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação os réus poderão oferecer contestação, no prazo 

de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII, do CDC.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63536 Nr: 1366-34.2018.811.0108

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAMARTE BARBOSA FILHO, LUCIENE SALVADOR 

MENDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARDOSO BONFIM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1366-34.2018.811.0108 CÓDIGO: 63536

 VISTO.

Trata-se de pedido de NOTIFICAÇÃO C/C INTERPELAÇÃO JUDICIAL 

formulado por DINAMARTE BARBOSA FILHO e LUCIENE SALVADOR 

MENDES BARBOSA em face de JOSÉ CARDOSO BONFIM, visando 

cientificar o notificado de todos os fatos elencados nos autos, para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de 10 (dez) dias, conforme os 

termos do contrato pactuado, não efetuado o pagamento as devidas 

medidas judicias serão tomadas.

Pois bem.

Considerando os fatos e fundamentos apresentados na inicial, e, 

demonstrado o legítimo interesse dos requerentes em cientificar o 

notificado e, assim, prevenir direitos, com base no artigo 726 e seguintes 

do Código de Processo Civil, defiro a notificação conforme solicitada.

Após a notificação e decorridas 48 horas, entreguem-se os autos ao 

requerente, independentemente de traslado ou pagamento de custas, 

observando-se as formalidades legais (art. 729, do CPC).

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 51271 Nr: 197-80.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEM, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 197-80.2016.811.0108 (Código 51271)

Exequente: Paulo Eduardo Martins

Executado: Valdir Martins

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Tendo em vista que o acusado, apesar de regularmente citada, não 

efetuou o pagamento, ainda que parcial, do débito executado, e, em 

consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado Valdir Martins, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até que efetue 

o pagamento das três últimas parcelas vencidas durante o curso do feito.

Intime-se a parte exequente para que apresente a atualização do débito 

exequendo.

Expeça-se mandado de prisão civil, observando que o executado deverá 

permanecer separado dos presos comuns.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 06 de agosto de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito cooperadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63503 Nr: 1347-28.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CATTAPAN, MARCELLO 

CATTAPAN, MARIELI PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1347-28.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63503

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

OURO VERDE DO MATO GROSSO

EXECUTADOS: MAURICIO CATTAPAN e Outros

VISTOS.

 Verifica-se que o acordo pactuado entre as partes (pp. 17 verso/18), não 

corresponde a presente execução não abrangendo o contrato de 

financiamento em comento (p. 09 verso/10).

Assim, intime-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Decorrido o prazo, regular prosseguimento do feito.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64490 Nr: 1968-25.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MULLER, WALDIR HOLZBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1968-25.2018.811.0108 – CÓDIGO: 64490

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.

 GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64489 Nr: 1967-40.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL GOMES, MIGUELINO ANTONIO DE 

MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1967-40.2018.811.0108 – CÓDIGO: 64489

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 
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intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.

 GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64280 Nr: 1847-94.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro B. Bello Me, ALESSANDRO 

BRIGNONI BELLÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1847-94.2018.811.0108 – CÓDIGO: 64280

EXECUÇÃO FISCAL

VISTO.

Citem-se o (a) (s) executado (a) (s), nos termos dispostos no artigo 8°, da 

Lei 6.830/80 (LEF), para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito ou 

garantir a execução nomeando, inclusive, bens à penhora, observada a 

ordem prevista no artigo 9°, da mesma Lei.

 A citação deverá ser feita pelo correio, conforme determina o artigo 8°, 

inciso I, da Lei 6.830/80.

 Consigne que, caso não haja pagamento da dívida e nem garantia da 

execução, ser-lhe-ão penhorados tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito.

Se a constrição recair sobre bens imóveis, deverá haver a intimação do 

devedor e de seu cônjuge, se casado for.

Garantido o Juízo, o (a) (s) executado (a) (s) poderá no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data da intimação da penhora, oferecer 

embargos à execução, nos termos do disposto no artigo 16, da Lei 

6.830/80.

Concedo os benefícios do art. 212, parágrafo 2º do CPC.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, para o caso de pronto pagamento, com os acréscimos das 

custas.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.

GISELE ALVES SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64286 Nr: 1848-79.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA PATO BRANCO LTDA, Paulo 

Andre Tirlonio, JOÃO CARLOS TIRLÔNIO, Cassiana Aparecida Tirloni Tuni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1848-79.2018.811.0108 – CÓDIGO: 64286

EXECUÇÃO FISCAL

VISTO.

Citem-se o (a) (s) executado (a) (s), nos termos dispostos no artigo 8°, da 

Lei 6.830/80 (LEF), para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito ou 

garantir a execução nomeando, inclusive, bens à penhora, observada a 

ordem prevista no artigo 9°, da mesma Lei.

 A citação deverá ser feita pelo correio, conforme determina o artigo 8°, 

inciso I, da Lei 6.830/80.

 Consigne que, caso não haja pagamento da dívida e nem garantia da 

execução, ser-lhe-ão penhorados tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito.

Se a constrição recair sobre bens imóveis, deverá haver a intimação do 

devedor e de seu cônjuge, se casado for.

Garantido o Juízo, o (a) (s) executado (a) (s) poderá no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data da intimação da penhora, oferecer 

embargos à execução, nos termos do disposto no artigo 16, da Lei 

6.830/80.

Concedo os benefícios do art. 212, parágrafo 2º do CPC.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, para o caso de pronto pagamento, com os acréscimos das 

custas.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.

GISELE ALVES SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63125 Nr: 1100-47.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO DOMINGOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60936 Nr: 2933-37.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, ANDRE 

HENRIQUE GALVAN, GIOVANA PICCINI GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:PR/5792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA, OAB 18197, com carga rápida do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60934 Nr: 2931-67.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BALDISSERA EPP, Everton 

Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:PR/5792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA, OAB 18197, com carga rápida do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64305 Nr: 1855-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 
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INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Galvan, PAULO CESAR GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1855-71.2018.811.0108 – CÓDIGO: 64305

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT

EXECUTADOS: ÁLVARO GALVAN

 PAULO CESAR GALVAN

VISTO.

Inicialmente, verifica-se a ausência das guias de custas judiciais 

devidamente recolhidas, assim, CONDICIONO o cumprimento da presente 

decisão ao recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado o recolhimento das guias de custas 

judiciais, proceda com o regular prosseguimento do feito.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.

 Cristiano Dos Santos Fialho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64112 Nr: 1736-13.2018.811.0108

 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: DCMP, DHFRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1736-13.2018.811.0108 – CÓDIGO: 64112

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

REQUERENTES: DAIANE CRISTINA MOREIRA PONTES e DIEGO HENRIQUE 

FERREIRA RIBEIRO DA SILVA

VISTOS, ETC.

Cuidam os presentes autos de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

EXTRAJUDICIAL, tendo as partes acima identificadas.

Conforme se vê da inicial, as partes entabularam acordo extrajudicial 

perante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - Núcleo de 

Tapurah/MT, acerca do parcelamento dos débitos alimentares em atraso 

em favor do menor Luiz Henrique Ferreira (nascido em 03.03.2012), 

requerendo a sua homologação.

Informam que ficaram duas mensalidades em aberto referentes ao ano de 

2017, totalizando o importe de R$ 393,54 (trezentos e noventa e três reais 

e cinquenta e quatro centavos).

Restou acordado que além dos alimentos mensais devidos, o débito em 

atraso será dividido em 03 (três) parcelas, sendo:

I. A primeira parcela no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a ser 

paga até o dia 05.07.2018;

II. A segunda parcela no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a 

ser paga até o dia 05.08.2018;

III. A última parcela no valor de R$ 93,54 (noventa e três reais e cinquenta 

e quatro centavos), a ser paga até o dia 05.09.2018.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo (p. 12).

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pelas partes (pp. 

06/07), a homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes, e, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por sentença.

Sem custas, em razão da gratuidade que ora defiro as partes.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

de praxe.

Ciência a Defensora Pública e ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24251 Nr: 525-20.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Campagnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 525-20.2010.811.0108 (Código 24251)

Requerente: Fazenda Publica Estadual

Requerido: Valdir Campagnolo

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Cuida-se de ação ordinária para propor ação de execução fiscal para 

cobrança de divida ativa promovida pela Fazenda Publica Estadual em 

face de Valdir Campagnolo.

No decorrer do procedimento, antes de formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a parte autora desistiu da ação, requerendo a 

extinção do feito (f. 15), tendo em vista que o executado nada mais deve à 

Fazenda Publica Estadual.

 Desta feita, Inexistindo óbice legal, homologo por sentença a desistência 

formulada pela parte autora, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil/2015, e julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil/2015.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62642 Nr: 808-62.2018.811.0108

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Raimunda de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 808-62.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62642

AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE NOME

VISTO.

Recebo a emenda à inicial (pp. 34/35).

Vistas ao Ministério Público.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.
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Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62464 Nr: 707-25.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirlei Maria Baretta Tacca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Tacca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - OAB:MT/24.393

 (...) Posto isto, HOMOLOGO o acordo manejado por DIRLEI MARIA 

BARETTA TACCA e OSMAR TACCA, quanto ao divórcio, partilha de bens 

e pensão alimentícia, desde já, revogo a liminar concedida ás pp. 288/294, 

e, via de consequência DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, expeça-se o formal de 

partilha conforme acordado às pp. 317/340, e competente mandado 

averbatório ao Cartório de Registro Civil onde ocorreu o registro de 

casamento dos requerentes, consignando que a cônjuge varoa voltará a 

usar o seu nome de solteira, qual seja: DIRLEI MARIA BARRETA; (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62303 Nr: 617-17.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 617-17.2018.811.0108 - CÓDIGO: 62303

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS

REQUERENTE: JUSCILENE FERNANDA DA CRUZ TEODORO, em favor de 

Emanuelly Teodoro de Souza

REQUERIDO: ANDERSON FELIPE LEMES DE SOUZA

VISTOS.

Pois bem, conforme Ofício (p. 26), não houve tempo hábil para o 

cumprimento da Carta Precatória, requerendo a redesignação de nova 

data para audiência de conciliação/mediação.

Sem prejuízo, redesigno audiência de conciliação/mediação para o dia 19 

de setembro de 2018, às 14h00min.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

 Oficie-se ao juízo deprecado para aditamento da Carta Precatória 

expedida à p. 17.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.

 GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63799 Nr: 1547-35.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Fátima Bressiane Ortiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Aportando aos autos o laudo médico, imediatamente conclusos, para 

designação de audiência de instrução para verificação da atividade rural 

desenvolvida pela autora.Ademais, ante a 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).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64452 Nr: 1944-94.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 8.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte autora, porque não se fazem presentes os requisitos 

para o deferimento da liminar pretendida, bem como a gratuidade de 

justiça. Designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para o dia 

19 de setembro de 2018, às 13:30 horas. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 62971 Nr: 1013-91.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1013-91.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62971

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

 VISTOS.

Recebo a emenda à inicial (pp. 22/42), desde já, defiro os benefícios da 

justiça gratuita.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada 

no dia 19 de setembro de 2018, às 15h00min.

Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem como intime-se a 

parte autora.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado dos autores ou do 

requerido à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC, no prazo de 30 dias (art. 335, III c/c 

art. 231, II e art. 183, todos do CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pela autora (art. 341 do CPC).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa
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 Cod. Proc.: 63478 Nr: 1333-44.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, concedo a guarda provisória unilateral dos menores, a favor de 

sua genitora, ora autora, bem como fixo os alimentos provisórios no 

importe de 42% do salário mínimo vigente, equivalente, hoje, a quantia de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), além de 50% das despesas 

extraordinárias (médicas, farmacêuticas, odontológicas e materiais 

escolares), valores estes que deverão ser pagos até o dia 10 de cada 

mês, mediante depósito na conta bancária de titularidade da genitora dos 

menores, indicada no item “f” dos pedidos da inicial (pp. 08/09).Ressalto 

ainda, que tal valor fixado, poderá ao longo das diligências implementadas 

na instrução processual, ser posteriormente apurado com o 

a p r o f u n d a m e n t o  d o s  d a d o s  r e l a t i v o s  a o  b i n ô m i o 

necessidade-possibilidade.Intime-se o requerido, pessoalmente, da 

presente decisão. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64108 Nr: 1733-58.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brunilda Raiter Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1733-58.2018.811.0108 (Código 64108)

Requerente: Bunge Alimentos S/A

 Requeridos: Brunilda Raiter Gonçalves.

 CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 09 de agosto de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 61756 Nr: 273-36.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRIZOT - 

OAB:9034

 AUTOS N.º 273-36.2018.811.0108 – CÓDIGO: 61756

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL

EXECUTADO: JORGE LUIZ BRIZOT

VISTOS.

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64435 Nr: 1938-87.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luiz Brizot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:228603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 AUTOS N.º 1938-87.2018.811.0108 – CÓDIGO: 64435

EMBARGOS À EXECUÇÃO

 EMBARGANTE: JORGE LUIZ BRIZOT

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

VISTO.

 Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, bastaria a 

declaração exigida no art. 98, § 3º do CPC. Em contrapartida, o 

mencionado benefício é passível de indeferimento se presente, prova em 

sentido contrário à alegação de necessidade.

Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a 

alegada hipossuficiência da parte embargante, assim, determino a emenda 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que instrua o feito:

a) Cópias das três últimas declarações de imposto de renda, cópia da 

CTPS ou ainda, outro documento que efetivamente seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita.

Em impossibilidade de comprovar os seus rendimentos, proceda ao 

recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo acima aludido.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14987 Nr: 177-80.2002.811.0108

 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: Danni Cesar Achar de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDEO OKA, YOSHIKASU OKA, MITSUO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Ferreira da Silva - 

OAB:18245/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcisio Alexandre de 

Oliveira - OAB:6163

 Impulsiono os autos para a intimação do(s) Advogado(s), Gustavo 

Fernandes da Silva Peres OAB/6668, quanto ao desarquivamento dos 

presentes autos, para requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-32.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ KOVALSKI DA CRUZ (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MECATRAN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Processo: 1000061-32.2017.811.0108. Autor: Luiz Kovalski da 

Cruz. Réu: Mecatran Prestadora de Serviços LTDA EPP. Vistos etc, 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais proposta por Luiz Kovalski da Cruz em desfavor de Mecatran 

Prestadora de Serviços LTDA EPP. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a extinção do 

processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. Isto porque em 

análise detida dos autos foi possível verificar a complexidade da causa, 

mormente porque a lide trata serviço de mecânica em parte interna do 
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motor do caminhão do autor, para a qual é extremamente necessária uma 

perícia para análise dos fatos alegados pela parte reclamante - reparo no 

diferencial do caminhão do autor - e rebatidos pela parte reclamada – 

alegação de que o problema foi causado pelo óleo lubrificante utilizado 

pelo autor- em especial diante do Relatório de Inspeção e Devolução de 

Análise – LAUDO juntado pelo autor no id. 72699885 a fim de que não haja 

prejuízo para nenhuma das partes, observando a ampla defesa e o 

contraditório. A causa em exame ostenta complexidade em razão da 

prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de perícia, 

expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal 

que cerca os procedimentos afetos aos Juizados Especiais, consonante 

determina a norma inserta no artigo 2.º da Lei nº 9.099/95. Nesse sentido: 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA COMPLEXA. CAUSA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO DE MENOR 

COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DECRETADA DE OFÍCIO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. (Recurso Cível Nº 71004599437, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, 

Julgado em 30/01/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004599437 RS , 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 30/01/2014, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

03/02/2014) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da Lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte autora, a 

qual poderá socorrer-se das vias ordinárias. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, julgo extinto o 

processo, o que faço sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 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. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e, se 

for o caso, posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Tapurah/MT 20 de agosto de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 20 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito em substituição legal

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64018 Nr: 561-53.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PERES DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Juntem-se o termo de penhora e respectiva avaliação [se houver] do bem 

imóvel descrito na presente missiva, bem como cópia da decisão que 

determina a hasta pública do bem.

Oficie-se ao juízo deprecante prestando as informações da distribuição.

Após, volte-me conclusa.

Cumpra-se.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56022 Nr: 418-93.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nildo Bernardes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, Ramão Wilson Junior - OAB:11702/MT

 Vistos.

Trata-se de Execução Penal do reeducando Nildo Bernardes de Oliveira, 

atualmente cumprindo pena no regime fechado.

O Ministério Público se manifestou favorável à progressão para o regime 

semiaberto, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Relatei o necessário, passo a decidir.

DA PROGRESSÃO DE REGIME

Passo à análise da progressão de regime, ressaltando que já houve a 

concordância do Ministério Público,.

Nos termos do art. 112 da LEP, a progressão de regime nos crimes 

comuns será concedida “quando o preso tiver cumprido 1/6 (um sexto) da 

pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, 

comprovado pelo diretor do estabelecimento”, ao passo que nos termos do 

art. 2º, §2º, da Lei 8.072/90, a progressão de regime nos crimes 

hediondos “dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se 

o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente”.

Nesse viés, o reeducando em tela preencheu o requisito objetivo exigido 

para progressão de regime em 17/08/2018, conforme cálculo de liquidação 

da pena privativa de liberdade acostado aos autos.

Com relação ao requisito subjetivo, observo que o recuperando apresenta 

ÓTIMO comportamento carcerário comprovado pelo diretor do 

estabelecimento prisional em que está recluso o recuperando (fls. 91/92).

Quanto ao exame criminológico/psicossocial, em que pese seja um meio 

importante de avaliação para que se afira se a oportunidade é adequada 

para reinserção do agente à comunidade, entendo ser desnecessária a 

sua realização, já que o exame criminológico não se caracteriza como um 

requisito obrigatório para a progressão do regime de execução da pena 

privativa de liberdade do condenado.

A Súmula 439 do STJ e a Súmula Vinculante 26 do STF reforçam o caráter 

facultativo da realização do exame criminológico, tratando-se de perícia 

excepcional. Neste sentido: STJ - HC 179.471/SP - Rel. Min. Gilson Dipp – 

5ª Turma - Julg. 19.05.2011 - DJe 08.06.2011.

Por força do princípio do livre convencimento motivado, não é obrigatória a 

realização do exame psicossocial com o objetivo de obter informações 

sobre a personalidade do recuperando, que pode ser aferida por outros 

meios de prova, inclusive por atestado de comportamento carcerário 

(TJMT - AgExPe 158021/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

08/02/2017).

 Ainda que seja grave a natureza do delito praticado pelo condenado, tal 

argumento, por si só, não é suficiente para justificar a necessidade de 

realização de exame criminológico (STJ HC nº 299805 – Relator: Min. 

Walter de Almeida Guilherme (Desembargador Convocado do TJ/SP) – 

27.11.2014).

Consigno ainda que a concessão da progressão do regime para o 

semiaberto, estágio intermediário do procedimento de individualização da 

pena na fase executiva, visa oportunizar o reajustamento social do 

reeducando, introduzindo-o paulatinamente na vida em liberdade.

 Através dela, busca-se diminuir os efeitos negativos e as mazelas da 

prisão, colocando o recuperando em contato direto com a comunidade, a 

fim de promover sua harmônica reinserção social. Contudo, apesar de o 

recuperando passar novamente ao convívio social, sua pena ainda não se 

findou, permanecendo o mesmo submetido a um período de prova que 

abrange inúmeras condições que, desatendidas, determinarão seu 

encarceramento.

Em outras palavras, deverá o recuperando atender a todas as exigências 

fixadas na audiência admonitória, sob pena de revogação do benefício do 

livramento condicional e seu retorno ao cárcere.

Dito isso, devidamente fundamentada a dispensa do exame, e com fulcro 

nos artigos 33, § 2º, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei 

de Execução Penal e art. 2º, §2º, da Lei 8.072/90, CONCEDO ao 

recuperando o benefício da progressão do regime fechado para o 

SEMIABERTO.

DAS CONDIÇÕES PROVISÓRIAS DO REGIME SEMIABERTO

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA para cumprimento 

da pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não estiver preso, 

nele devendo constar as seguintes condições: I – recolher-se em sua 

casa diariamente durante a semana às 19h00, podendo sair para o 
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trabalho a partir das 5h00; II – não mudar de endereço sem a devida 

comunicação a este juízo; III – não andar armado, e não frequentar locais 

de reputação duvidosa, tais como boates, casas de jogos de azar e/ou de 

prostituição; IV – comparecer quinzenalmente perante a Vara das 

Execuções Penais desta Comarca, entre o dia 1º e o dia 05 e o dia 15 e o 

dia 20 de cada mês, para informar o endereço e o local de trabalho (caso 

resida na zona rural ou em outro município da Comarca o comparecimento 

deverá ser mensal); V – nos finais de semana e feriados, deverá 

permanecer recolhido em sua residência, podendo sair apenas para 

frequência a cultos religiosos e em situações de extrema necessidade, no 

caso, problemas de saúde; VI – comprovar, em 30 (trinta) dias, o exercício 

de ocupação lícita e o endereço atual; VII. Não cometer novas infrações 

penais.

DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

Na ocasião da soltura, intime-se o reeducando para comparecer à 

AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA que designo para o dia 23/08/2018, às 

14h30min, na sala de audiências da Vara de Execuções Penais do Fórum 

desta Comarca.

Cientifique-se o reeducando que o não comparecimento à audiência 

admonitória ou o descumprimento das condições acima impostas 

acarretará a regressão para o regime fechado e decretação de sua 

prisão.

DO NOVO CÁLCULO DE PENA

ELABORE-SE um novo cálculo de pena, tendo como data-base para 

progressão de regime a data da audiência admonitória, incluindo ainda as 

remissões de fls. 87/89, que tem direito o reeducando, vez que não 

impugnadas pelo parquet, intimando as partes para manifestação acerca 

do referido cálculo.

 Após, voltem os autos conclusos para homologação.

Cientifiquem-se a Defesa e o Ministério Público.

DAS DETERMINAÇÕES FINAIS

EXCEPCIONALMENTE SERVE ESTA DECISÃO COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA PARA POR EM LIBERDADE O REEDUCANDO NILDO 

BERNARDES DE OLIVEIRA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO DEVA 

PERMANCER PRESO, DEVENDO O ALVARÁ SER POSTERIORMENTE 

REGULARIZADO NO BNMP 2.0.

Intime-se o reeducando da audiência designada no ato do cumprimento do 

Alvará de Soltura.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52187 Nr: 371-90.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Ares de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCA ARES DE MELO, Cpf: 

05859431171, Rg: 2.586.448-3, Filiação: Rosalina Ares e Joaquim 

Aristarqui de Melo, data de nascimento: 29/07/1993, brasileiro(a), natural 

de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, solteiro(a), Telefone (65) 

9632-2759. 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, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 109, 

inciso VI, ambos do Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade do réu 

FRANCISCA ARES DE MELO.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.P.R.I. 

Intime-se a ré por edital. Desnecessária nomeação de dativo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 Rita Profeta da 

Cruz, digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 17 de agosto de 2018

José Carlos de Souza Cândido Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62725 Nr: 1339-81.2017.811.0077

 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: Juliete Garcia Silva, Joilson Benedito Garcia, Juliene 

Garcia Neta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Florência Garcia Neta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava - 

OAB:13358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, defiro o requerimento inicial, determinando a 

expedição de Alvará em favor das requerentes para levantamento da 

integralidade do valor remanescente na conta bancária nº 0036238-7, 

agência 1457-5, do Banco Bradesco, de titularidade de sua falecida mãe, 

Sra. Florência Garcia Neta.Custas pela parte autora, suspensa a 

exigibilidade, diante da gratuidade de justiça que ora lhes defiro.Ciência ao 

Ministério Público.P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61588 Nr: 793-26.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriele Geovana Bebiano, Eulália Bebiano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Francisco Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384

 Vistos, etc.

Considerando que o requerido aceitou e deu início ao cumprimento da 

contraproposta de acordo de fls. 48, HOMOLOGO por sentença a 

transação celebrada entre as partes, para que possa produzir seus 

jurídicos e legais efeitos.

Outrossim, determino a suspensão do feito pelo prazo de seis meses, a 

fim de aguardar o cumprimento do acordo entabulado conforme termos de 

fls. 48.

Ao Cartório para agendar lembrete no Sistema Apolo.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido pelas partes, voltem os autos 

conclusos para sentença de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55085 Nr: 16-12.2015.811.0077

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenda Costa de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis de Almeida 

Avelar - OAB:9721-A/MT

 Vistos.

Certifique a Secretaria se possuem documentos a serem juntados nestes 

autos de embargos à execução.

Nada sendo requerido pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença de fls. 36/37.

Após, dê-se vistas à parte embargada/exequente, para dar 

prosseguimento à ação de execução com relação a autora Rosenda Costa 

de Paula, devendo estes autos sereme remetidos ao arquivo definitivo com 

baixa, observadas as formalidades legais.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64928 Nr: 41664-06.2014.811.0077

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Garcia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis de Almeida 

Avelar - OAB:9721-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se se tratar de embargos à execução 

opostos pelo INSS em face de Nivaldo Garcia de Paula, marido da 

exequente Rosenda Costa de Paula, a qual já obteve julgamento de mérito 

dos embargos à execução distribuído com código 55085.

Dessa forma, revogo a decisão de fls. 21, diante do manifesto erro 

material.

Cite-se o embargado no endereço mencionado na inicial, para apresentar 

resposta, com as advertências legais.

Após, voltem os autos conclusos para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 24233 Nr: 828-69.2006.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, KVMB, LRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 DESPACHO

Vistos.

1- Ao Distribuidor para alterar a classe para cumprimento de sentença.

2- Intime-se o devedor para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, 

cada um no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, com 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma 

do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121710 Nr: 673-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES, 

FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - 

OAB:20970/O, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 Código n°: 121710

Vistos, etc.

 À ref. 210, a Defensoria Pública postulou pela reconsideração da decisão 

de ref. 183, que declarou preclusa a produção de prova testemunhal pela 

defesa, a fim de que seja inquirida a testemunha Gislaine Aparecida 

Pereira Gomes.

Todavia, registro que o pedido não comporta acolhimento, ante os 

fundamentos já declinados na decisão de ref. 183, a qual se pautou na 

intempestividade da apresentação do rol, cabendo acrescentar que o fato 

da instrução processual não ter se findado não renova os prazos 

processuais.

 Ademais, a produção das demais provas determinadas à ref. 183 

justifica-se pelo princípio da busca da verdade real, não havendo falar em 

disparidade de armas em prol da acusação, ainda mais quando parte 

destas provas foram requeridas pela própria defesa (exibição da mídia - 

ref. 182).

 Cumpre frisar, ainda, que o anúncio genérico, na resposta à acusação, 

de que outras testemunhas serão arroladas oportunamente não tem o 

condão de afastar a preclusão da produção da prova, pois não abre a 

possibilidade, para a defesa, de trazer a qualquer tempo o rol de pessoas 

a serem ouvidas em juízo, sob pena, aí sim, de manifesta ofensa ao 

postulado do contraditório e à paridade de armas, já que a acusação não 

teria a mesma oportunidade processual.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de ref. 210.

CUMPRA-SE a ultima decisão proferida nos autos.

 Vera/MT, 17 de Agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66943 Nr: 915-13.2007.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA TARARÃO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Intimação do Advogado do Acusado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, nos termos da 

decisão de fl. 401.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63124 Nr: 131-07.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO ENDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se em relação a exceção de pré-executividade juntada às 

fls. 239/242.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101023 Nr: 272-45.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se em relação a exceção de pré-executividade juntada às 

fls. 134/137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103245 Nr: 1052-48.2014.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CHCDS, RCMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze), 

manifestar nos autos em relação a Carta Precatória juntada às fls. 95/100.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032121/8/2018 Página 786 de 788



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103245 Nr: 1052-48.2014.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CHCDS, RCMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O

 Vistos etc.

 OFICIE-SE o juízo deprecado para que informe sobre o cumprimento da 

citação e intimação de fls. 38/38v.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101356 Nr: 599-87.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA BUENO GOBBI, MICHELE BUENO GOBBI, 

CLOVIS LUIS GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROBERTO GONÇALVES, ESPOLIO DE 

ANTONIO GONÇALVES BARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADER EVARISTO TONELLI 

PEIXER - OAB:OAB/MS 8586

 Intimação do Advogado da parte Autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 

541/550.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122370 Nr: 1009-72.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUELINO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO 

MARANHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HASSAN OKA FILHO - 

OAB:9.902/MA

 Intimação dos Advogados das partes, para manifestar-sem acerca do 

inteiro teor do despacho proferido em 15/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102198 Nr: 182-03.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLINO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA CONSUELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561/MT, EVERTON COVRE - OAB:MT-15.255/0, FERNANDA 

DENICOLO - OAB:17.713, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - 

OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem, considerando que não há preliminares ou irregularidades a 

serem sanadas, ou por saneado o feito, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).Em atenção ao contido na 

petição inicial e aos documentos a ela juntados, fixo como controvertido o 

seguinte ponto: (i) a existência e a data do contrato verbal realizado entre 

as partes. Inexistindo previsão legal, convenção das partes e 

peculiaridades do caso em exame que recomendem a distribuição do 

encargo de forma diversa, o ônus da prova é distribuído conforme 

previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de Processo Civil. As questões 

de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas deduzidas 

pelas partes, inexistindo questões de direito diversas daquelas já 

suscitadas nos autos. A partir de tais pontos controvertidos, admito a 

produção das seguintes provas: (a) prova documental, por meio dos 

documentos já colacionados aos autos; (b) depoimento pessoal das 

partes, as quais deverão ser intimadas pessoalmente para a audiência, 

sob as advertências constantes do artigo 385, §1º, do CPC, a parte 

requerida, por ter sido citada por edital, DETERMINO a sua intimação por 

edital; (c) prova testemunhal: concedo às partes o prazo de 15 (quinze) 

dias para que apresentem rol de testemunhas (art. 357, § 4º, CPC), as 

quais deverão ser informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local), a 

ser designada oportunamente, pelo advogado da parte, sendo dispensada 

a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), ressalvadas as hipóteses do 

art. 455, § 4º, do CPC.Para produção da prova testemunhal, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data de 25 DE OUTUBRO DE 

2018 ÀS 17H40MIN.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Vera/MT, 16 

de agosto de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 
 
 

EDITAL Nº 007/2018-CA 
 
 
De ordem da Excelentíssima Doutora EDNA EDERLI COUTINHO – Meritíssima 
Juíza de Direito e Diretora do Foro desta Comarca de Mirassol D’Oeste, Estado de 
Mato Grosso, em conformidade com o Provimento nº 6/2014/CM, de 07/03/2014, Edital 
nº 006/2018-CA de 27/07/2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça 
Eletrônico nº 10305, em 30/07/2018, concernente ao processo seletivo com a 
finalidade de credenciar pessoas físicas na área de Psicologia e formação de cadastro 
reserva, para atuarem na Comarca de Mirassol D’Oeste – MT, pelo presente edital 
TORNA PÚBLICA A RELAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS 
HABILITADOS por meio da análise dos documentos apresentados com as 
inscrições, no período de 01 a 10 de agosto de 2018, com suas classificações. 
 

ÁREA DE PSICOLOGIA 
 

Nome Pontuação Final  Classificação 

Lílian Kelli Pereira 8,80 1º 

Franciane Silva Lopes 6,55 2º 

Aleciane Botelho Queiroz 6,25 3º 

Elinéia Inocêncio de Paula Souza 5,00 4º 

Cristiano dos Anjos Lopes 4,00 5º 

Juliana da Silva Ferreira 4,00 6º 

Jeysson Ricardo Fernandes da Cunha 3,10 7º 

Luciane Aparecida Evangelista 3,00 8º 

Kalinca Gabrielle Batista 2,75 9º 

Eliana Dias Marangão 2,25 10º 

Sandra Tomaz da Silva 2,25 11º 

Eliete Gomes de Araujo 2,25 12º 

Luciene Pereira Ramos 1,75 13º 

Adriana Dutra dos Santos 1,50 14º 

Andressa Valensuela Lima 1,00 15º 

Lucimara de Arruda Ferreira  0,50 16º 

Claudia Cristina Isbrecht 0,50 17º 

Rônyca Correa Barbosa  0,00 18º 

 
1. Para critérios de desempate foi priorizada a seguinte ordem: 
a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003; 
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b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-
Lei 3.689/41, Código de Processo Penal; 
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o subitem 
5.1.2, do Edital nº006/2018-CA. 
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 5.1.3 do Edital nº 
006/2018-CA. 
 
2. No Resultado final, acima transcrito, constam somente os nomes dos candidatos 
classificados, sendo que a classificação foi efetuada por ordem decrescente do total de 
pontos obtidos pelos candidatos, já com observância ao critério de desempate;  
 
3 - Para recorrer da classificação o candidato deverá apresentar o recurso na Diretoria 
do Fórum desta Comarca de Mirassol D’Oeste, na Av. Joaquim Cunha, nº 595, bairro 
Alto da Boa Vista, Mirassol D’Oeste, no prazo legal de 02 (dois) dias úteis, contados 
a partir da publicação do presente edital. 
 
4 – O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para 
tanto, a data do protocolo do recurso. 
 
5 – Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio 
além do previsto. 
 
6 – O resultado divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados. 
 
7 – Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso 
e/ou do resultado definitivo. 
 
E, 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. 
 
Mirassol D’ Oeste/MT, 20 de agosto de 2018. 
 
 
 
Edna Ederli Coutinho 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE NOBRES 

 
EDITAL DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E DATA  DE APLICAÇÃO DE PROVAS 
 
O Doutor Ricardo Nicolino de Castro, Juiz de Direito e Diretora do Foro da Comarca de 
Nobres Estado de Mato Grosso em Substituição Leal, no uso de suas atribuições legais e,  
   

1.  Torna Publico a relação das inscrições deferida para o Processo Seletivo para Estágio 
Curricular Remunerado formação de cadastro de reserva para estudantes de nível 
médio e Nível Superior da Comarca de Nobres – MT.  

 
ENSINO MÉDIO 

 
N°  INSCRIÇÃO IDENTIDADE NOME DO CANDIDATO(A) 

01 2877757-3 MT POLYANA MORAES JUNQUEIRA 

02 2775587-8 MT ISABELLY MORAES DOS SANTOS 

03 2342683-7 MT JULIELEY PEREIRA ALVES 

04 2907151-8 MT ESTEVÃO BRANCO ASSUNÇÃO OLIVEIRA  

05 2876934-1 MT WILLIAN RODRIGUES DE JESUS 

06 11333284 RO BRENO SOARES DE MONTE FERNANDES 

07 3001251-1 MT ALINE CRISRTINA DA SILVA 

08 2664872-5 MT JENNIFER SAMARA DE CAMARGO DIAS 

09 250825-3 MT VINICIUS JORGE SALES 

10 1105676-2 MT LUZILENE RODRIGUES DA SILVA 

11 3040524-6 MT LAYSA CRISTYNI DA SILVA FURLAN 

12 2060054-2 MT ALEXANDRE ANJOS DOS SANTOS 

13 3160729-2 MT ADRIANA GOMES 

14 2817268-0 MT NATHALIA MARIA FRARON BARBOSA 

15  VICTOR HUGO LIMA KRUG 

16 2939362-0 MT LUCAS SANTOS ALBUQUERQUE 

17 2939369-8 MT LEONARDO SANTOS ALBUQUERQUE 

18 2242543-8 MT VITORIA EMANUELLE DA SILVA GUERRA 

19 2978510-3 MT JULIO JOSE DA SILVA 

20 2664884-9 MT KEZIA LEANDRA DA SILVA 

21 2664915-2 MT JANDERSON DA SILVA OLIVEIRA 

22 2768010-0 MT DIANE VIEIRA ARAUJO 

23 2851706-7 MT LUANA BRANDAO PEREIRA 

24 2696518-6 MT MIRELA CARDINAL ALVES 

25 57089554-6 MT JUAN DE PAULA MOTTA DO NASCIMENTO 
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26 2797490-1 MT ENNZO GABRIEL S. INFANTINO 

27 2800433-7 MT GUSTAVO GONÇALVES SANDRO RODRIGUES 

28 28957520 MT YORRANE PAULA DE SOUZA 

29 2851721-0 MT IURE VINICIOS S. SANTOS 

30 2984900-4 MT ALAN JOSÉ R. SILVA 

31 2665043-6 MT ANDREIA DA SILVA MICHELETT DA SILVEIRA 

32 2871630-2 MT PEDRO HENRIQUE BINI REAL DA SILVA 

33 2877745-0 MT ALLANY DE CAMARGO E SILVA 

34 2609169-0 MT LEONARDO AUGUSTO MANFRINATO BARROS 

35 3136120-0 MT JAUELINE MARÇAL SILVA 

 

NIVEL SUPERIOR 
N°  INSCRIÇÃO IDENTIDADE NOME DO CANDIDATO(A) 

01  WELKER FERNANDO ALBUQUERQUE DE CASTRO 

02 2208132-1 MT CRISLAYNE NUNES DOS SANTOS 

03 2313589-1 MT ELIZIA GARCCIA COUTINHO 

04 1673607-9 MT BRUNNA DEL FUZZI SANTOS 

05 2373098-6 MT WENDERSON DA RESSUREIÇÃO DE MORAES 

06 2270002-1 MT JESSICA HAIANI PARDIM DO NASCIMENTO 

07 2275985-9 MT MILENA ALVES DE CARVALHO 

08 2876962-7 MT LAYANARA YASMIN DE CARVALHO COSTA 

09 2253328-1 MT KLEBERTON DE SOUZA FRAGA 

10 2249080-9 MT EXPEDITO MARTINS FILHO 

11 2252398-7 MT VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS 

12 2246305-4 MT CAROLAINE SILVA DE ALMEIDA 

13 2474097-7 MT EDUARDO R SOUZA 

14 2294007-3 MT GIAN CARLOS G. S. RODRIGUES 

16 2305326-7 MT KELLY DOS ANJOS SILVA 
 

Torna publico ainda que fica designada a data de aplicação de prova para o dia 
14/10/2018, das 08 às 12 horas, no Plenário do Tribunal do Júri desta Comarca. 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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) Gestor Geral que digitei. 

 
Nobres - MT, 20 de agosto de 2017. 

 
                                                       
 
RICARDO NICOLINO DE CASTRO 
Juiz de Direito Diretora do Foro  
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